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Kedves Barátaink, Ügyfeleink és Látogatóink!
Amikor 25 évvel ezelőtt, 1997. május 31-én megnyitottuk galériánkat a
Falk Miksa u. 13.-ban Mű-Terem Galéria néven, álmunkban sem gondoltuk
volna, hogy 25 évvel később egy több mint 1000 nm-es, háromszintes galériában rendezhetünk kiállításokat, aukciókat. Volt egy 50 nm-es, elegáns
kis galériánk, és az volt az elképzelésünk, hogy minőségi festményeket és
Zsolnay kerámiákat fogunk forgalmazni. Pár hónapon belül kiderült, hogy
ez nem felel meg a piac elvárásainak, mert azzal szembesültünk, hogy a
hozzánk beadott festményeket a vevők megcsodálják ugyan, de nem veszik
meg, majd előbb-utóbb valamelyik aukción látjuk viszont, ahol többet adnak
értük, mint bárki gondolta volna. Kiderült tehát, hogy aukciót kell rendezni,
annak ellenére is, hogy mindenki, de tényleg mindenki lebeszélt róla minket.
Honnan lesz anyag, honnan jönnek a vevők? Nincs ehhez megfelelő méretű
galériánk, rajtunk kívül két munkatársunk van, hol lesz a kiállítás, az aukció,
hol a fotós, a grafikus, a restaurátor, a keretező, a nyomda?
Az első aukciónkra, melyet 1998 őszén rendeztünk meg, egy teljes éven át
készültünk; mindent beleadva, mindent kockáztatva, tudván, hogy a bukást
nem fogjuk túlélni. Az aukció nehezen indult, emlékszem, mikor felléptem
a pulpitusra, észleltem a nézőtéren a kételkedést. Amikor Czóbel Béla gyönyörű hátaktjánál 11 millió forinton koppant a kalapács, úgy éreztem, hogy
megtört a jég, és még hátra volt az aukció legjobban várt darabja, RipplRónai József Zorka kék gyűrűvel című képe. Pillanatokon belül elértük a 20
millió forintot, és még mindig volt egy kéz a levegőben. Milyen licitlépcső jön
20 millió után? – kérdeztem. Legyen 21! Így lett az új aukciós rekord furcsa
licitlépcsővel 21 millió forint a vevő nagy, az eladó kisebb örömére. Megdőlt
Tihanyi Lajos Csendéletének 12 millió forintos addigi aukciós rekordja. Berobbantunk a piacra. Úgy véljük, hogy a sikert a válogatott képanyagnak, az
újszerű, tanulmányokkal, kutatási adatokkal tűzdelt katalógusnak, az intenzív marketing kampánynak, és nem utolsósorban az árverés külsőségeiben
is elegáns lebonyolításának köszönhettük.
Cégünk megkapaszkodott a piacon, az elkövetkező időszak a pozíciónk
megszilárdításában, és az erőgyűjtés jegyében telt.
Óriási előrelépést jelentett, amikor 2001-ben átköltöztünk jelenlegi helyünkre, és 2002-ben először tudtuk „otthon” megrendezni aukciós kiállításunkat, az addigra már három szintesre kibővített galériánkban. Nem kellett
többé a Kongresszusi Központ folyosóját kibérelni az aukciós kiállításhoz, az
anyagot jól megvilágítva, szépen megrendezve, méltó körülmények között
tudtuk bemutatni az érdeklődőknek.
Átütően sikeres időszak következett. 2003-ban egymás után döntöttük
meg az aukciós rekordokat: Munkácsy Mihály Baba látogatói című képe tavasszal 160 millió forintért, majd a Poros út című képe 220 millió forintért
kelt el a karácsonyi aukción.

galéria

és

aukcióshá z

A 2008-ban kitört gazdasági világválság megrengette a műtárgypiacot,
ennek ellenére, igazodva az eladók és gyűjtők igényéhez, nem álltunk le,
hanem folyamatosan megtartottuk az évi három nagy aukciót, igaz, csökkentett tételszámmal, szerényebb eredményekkel. 2010-ben lányunk, Kelen Anna befejezte művészettörténeti tanulmányait, és belépett a galériába.
Ekkor vezettük be elsőként a piacon, nyugat-európai mintára, a becsértékes
aukciót.
A stagnálás évekig tartott, mígnem 2012 decemberében Csontváry Kosztka
Tivadar Traui látkép naplemente idején című képének 240 milliós eladásával
ismét aukciós rekord született, új távlatokat nyitva ezzel a festménypiacon.
2013-ban, elsőként a világon Zsolnay aukciót rendeztünk, az eladási rátát
tekintve máig a legsikeresebb árverésünk volt: az összes tétel elkelt. Ezt az
aukciót már Anna vezette, készült a nagy feladatra.
2019 őszén megtartottuk az első Háború utáni és kortárs művek aukcióját, amelyen számos életműrekord született, ezzel alaposan átírva a kortárs
festménypiacot.
A világjárvány két évét építkezésre, új utak, új megoldások keresésére fordítottuk. A galéria területét 440 nm-rel bővítettük, valamint elsőként a
magyar műtárgypiacon kifejlesztettük saját online aukciós platformunkat,
lehetővé téve ezzel ügyfeleink számára a biztonságos vásárlást. Az online
platformnak köszönhetően sok új gyűjtő jelent meg.
2020 őszén rendeztük meg első hibrid, azaz élő/online aukciónkat. Ez volt
az a pillanat, amikor végleg átadtuk Annának a kalapácsot.
A 2021-ben megrendezett karácsonyi árverésünkön ismét új aukciós rekord
született: Csontváry Kosztka Tivadar Rejtélyes sziget című alkotása 460 millió forintért kelt el, új dimenziót nyitva a magyar festménypiacon.
Az elmúlt 25 évben az árverések mellett számos kortárs, valamint nagysikerű nonprofit kiállítást rendeztünk, illetve hiánypótló, új kutatási eredményeken alapuló kiadványt adtunk ki.
Mindezt Önöknek és kiváló Munkatársainknak köszönhetjük.
Kedves Barátok, Gyűjtők, Ügyfelek, Látogatók, köszönjük az elmúlt 25 évet!
Köszönjük a bizalmat, az érdeklődést, a beszélgetéseket, a gyönyörű képeket!
Virág Judit, Törő István, Kelen Anna, és a Virág Judit Galéria csapata:
Bán Gabriella, Bársony Balázs, Cseresnyési Anna, Diószegi Éva, Erdélyi Rebeka, Földes Léna, Haga Róbert, Hársfalvi Magdolna, Horváth Anna, Józsa
Eszter, Nádas-Fehér Barbara, Nemes Zsófia, Povázsan János, Tóth Nóra,
Török Ivett, Varga Csaba
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szerzők abc-sorrendben

Scheiber Hugó (1873-1950)

Kádár Béla (1877-1956)
Fiatalok, 1927 körül ¦

Tihanyi Lajos (1885-1938)
Csendélet pipával ¦

Czigány Dezső (1883-1938)
Nizzai részlet, 1927 körül ¦

Japán nappali tűzijáték a berlini Luna Parkban ¦

Young People, around 1927

Still-life with Pipe, 1923

Nice, around 1927

Japanese Daytime Fireworks in the Berlin Luna Park, 1925

Rippl-Rónai József (1861-1927)
Enteriőr ¦ Interior, 1905

Vaszary János (1867-1939)
Dunakorzó Budapesten ¦
The Danube Promenade in Budapest, 1926

Váza, bacchanália-ábrázolással, Zsolnay ¦ Vase with depiction of the Bacchanalia, Zsolnay, 1906
Formaterv ¦ Desing by: Mack Lajos
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A. Tóth Sándor..........................................................................................................62

Lotz Károly..............................................................................................................174

Aba-Novák Vilmos........................................................................................21, 184

Mágori Varga Béla...............................................................................................130

Anna Margit....................................................................................41, 74, 150, 165

Mándy Laura.............................................................................................................11

Balla Béla..............................................................................................................135

Márffy Ödön.......................................................................63, 103, 109, 119, 127

Batthyány Gyula......................................................................................................79

Markó Ferenc............................................................................................................70

Bene Géza................................................................................................................40

Mátrai Lajos..............................................................................................................33

Berény Róbert...............................................................................................12, 137

Mattis Teutsch János...........................................................................37, 101, 158

Bernáth Aurél.......................................................................................39, 142, 157

Matzon Frigyes......................................................................................................183

Boldizsár István.............................................................................................48, 110

Mednyánszky László............................................................8, 27, 45, 46, 72, 169

Bolmányi Ferenc......................................................................................................97

Mikola András................................................................................................26, 114

Bornemisza László.....................................................................................123, 179

Molnár C. Pál.........................................................................................................129

Boromisza Tibor..........................................................................................116, 166

Molnár József.................................................................................................71, 172

Bölcskey Ferenc.....................................................................................................162

Monostori Moller Pál..........................................................................................152

Börtsök Samu.........................................................................................................25

Munkácsy Mihály.............................................................................................4, 126

Corini Margit...........................................................................................................124

Nagy István.......................................................................................................38, 56

Czene Béla...............................................................................................13, 92, 134

Nagy Oszkár............................................................................................19, 83, 115

Czigány Dezső....................................................................................139, 145, 149

Nyilasy Sándor..........................................................................................................99

Czóbel Béla.......................................................................................43, 58, 93, 128

Olgyay Ferenc........................................................................................................161

Csernus Tibor.........................................................................................................186

Ország Lili.......................................................................................................17, 104

Csók István.....................................................................................................50, 100

Paál László..............................................................................................................163

Dési Huber István....................................................................................................47

Pál István................................................................................................................120

Dobai Székely Andor...............................................................................................18

Pekáry István..........................................................................................14, 96, 168

Duray Tibor................................................................................................................10

Péri László....................................................................................................155, 182

Fényes Adolf.............................................................................................................82

Perlrott-Csaba Vilmos............................................................................................24

Fenyő György............................................................................................................86

Poll Hugó.................................................................................................................35

Ferenczy Károly.....................................................................................................146

Reitzer Jenő és Reitzer Elemér...............................................................................95

Frank Frigyes.................................................................................................61, 148

Réth Alfréd........................................................................................................60, 68

Freytag Zoltán..........................................................................................................15

Rippl-Rónai József.................................................................................76, 94, 144

Gallas Nándor...........................................................................................................32

Róna József...............................................................................................................65

Gallé váza.................................................................................................................91

Rozsda Endre.........................................................................................................133

Glatz Oszkár..............................................................................................................34

Schadl János...........................................................................................................125

Góth Móric.................................................................................................................85

Scheiber Hugó.........................................................5, 75, 88, 106, 131, 147, 164

Gulácsy Lajos............................................................................................................89

Schéner Mihály......................................................................................................107

Gyarmathy Tihamér.............................................................................16, 105, 180

Schönberger Armand.................................................................................117, 159

Hincz Gyula.............................................................................................................153

Schubert Ernő.........................................................................................................67

Ilosvai Varga István.......................................................................................20, 102

Somló Lili....................................................................................................................9

Innocent Ferenc.......................................................................................................90

Stanislav Stückgold.................................................................................................31

Iványi Grünwald Béla...............................................................................51, 64, 87

Szántó Piroska.................................................................................................55, 57

Jándi Dávid..............................................................................................................136

Szinyei Merse Pál................................................................................................173

Jaschik Álmos.........................................................................................................140

Szőnyi István..........................................................................................................143

Josef Hoffmann.....................................................................................................187

Tihanyi Lajos..........................................................................................................113

Kádár Béla....................................................44, 54, 59, 118, 151, 167, 171, 181

Tornai Gyula............................................................................................................178

Kádár Géza..............................................................................................................84

Tornyai János...............................................................................................108, 112

Kernstok Károly...........................................................................................111, 177

Trauner Sándor.........................................................................................................69

Kisfaludi Strobl Zsigmond......................................................................................66

Vajda Lajos..............................................................................................................156

Klie Zoltán.................................................................................................................23

Vaszary János............................................................6, 22, 42, 78, 132, 154, 170

Kmetty János...........................................................................................77, 98, 185

Vörös Géza.....................................................................................................73, 138

Lakatos Artúr.................................................................................................36, 141

Ziffer Sándor.............................................................................................................49

Ligeti Antal..................................................................................................................7

Zsolnay...............1, 2, 3, 28, 29, 30, 52, 53, 80, 81, 121, 122, 160, 175, 176

Kiadta a VIRÁG JUDIT GALÉRIA és AUKCIÓSHÁZ 2022
Foto: Mester Tibor ¦ Katalógus terv: ©Kovács Ildi – Molnár Dénes, KOMOgroup ¦ Nyomás és kötés: Pauker nyomda
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Onl i n e r é s z v é t e l , a z é l ő b e n k ö z v e t í t e t t a u kc i ó n
Amennyiben Ön nem szeretne személyesen részt venni az aukción, a Virág Judit Galéria online aukciós felületén keresztül élőben követheti az árverést, és kényelmesen, a saját foteljában ülve, otthonról is licitálhat.
H o g y a n l e h e t o nl i n e v á s á r o ln i ?
Licitálni csak regisztráció után lehet!
Hogyan kell regisztrálni?
1.	A Virág Judit Galéria honlapján kattintson a jobb felső sarokba a Bejelentkezés gombra.
2. Megjelenik az online aukciós felület.
3.	Kattintson a Regisztráció gombra.
4.	Adja meg személyes adatait, email címét, és jelszavát.
5.	A sikeres regisztrációról emailben fog megerősítést kapni.
6.	A regisztráció után a továbbiakban email címének és jelszavának megadásával
a Belépés gombra kattintva tud belépni az online aukciós felületre.
A regisztráció során az Ön által megadott adatokat az Adatvédelmi Szabályzat szerint eljárva, bizalmasan kezeljük. Regisztrációval kapcsolatban bármilyen kérdésére szívesen válaszolunk személyesen, e-mailben, vagy telefonon.

Információk az online licitálásról:
A https://www.viragjuditgaleria.com/hu/log-on linken keresztül a bal oldalon található bejelentkezési adatok kitöltésével tud belépni, az aukciót az élő aukció menüpont alatt éri el. Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérhet jelszóemlékeztetőt, vagy tőlünk is kérhet segítséget.
Az aukció során a tételek a katalógus sorrendje szerint szerepelnek. A rendszer a felső csíkban folyamatosan jelzi a tétel kezdő árát, az aktuális árat, illetve a következő licit összegét. Ha a következő
licit elküldése gombra kattint, a rendszer automatikusan elküldi ajánlatát.
Az összeg alatti csíkban a rendszer zöld színnel jelzi, ha Ön a legmagasabb licitáló, és lila színnel, ha
Önt túllicitálták.
A licitálás során a videó alatt látni fogja, hogy az adott licit a helyszínen, vagy online csatornán keresztül érkezett, az Ön által leadott online liciteknél a regisztrációs e-mail címe fog megjelenni az
adott licitlépcső mellett (melyet természetesen csak Ön fog látni).
Az egyes tételek leütése előtt 3 kalapácsjel jelenik meg. Az első kalapács megjelenése jelzi az „először”, a második kalapácsjel a „másodszor”, a harmadik kalapácsjel a „harmadszor” elhangzását. Licitálásra a 2. kalapácsjelnél van utoljára lehetőség, amikor a harmadik kalapács is megjelenik, a tétel
lezárult.
Az aukció során az egyes licitek után be fogjuk mondani a nyertes licitáló tárcsaszámát is.
A Beállítások menüpont / Tételek követése gomb alatt meg tudja tekinteni, hogy mely tételeket sikerült megvásárolnia , és mely tételeknél érkezett magasabb összegű ajánlat.
A https://www.viragjuditgaleria.com/hu/auctions oldalon keresztül az egyes tételeknél lehetőség
van vételi megbízást is rögzíteni, melyet a rendszer automatikusan kezel az árverés során.
Fontos tudnivaló:
Regisztrálni utoljára az aukció kezdete előtt 24 órával lehet, azaz május 30-án, 18 óráig.

A Budapest Kongresszusi Központ Pátria termében Önök biztonságban vehetnek részt az aukción.
Várjuk Önöket az aukciós kiállításon, az árverésen személyesen és online.

Virág Judit Galéria Csapata

69¦ 1
aukció
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Váza, testén négy füllel, virágdekorral, Zsolnay ¦
Vase with Four handles on its Body and Flower ornaments, Zsolnay, 1902
Formaterv ¦ Design by: Apáti Abt Sándor
Keménycserép, kézzel formázott. A kétrétegű vázatest külső része felül visszahajlik, ez adja a váza négy fülét.
Szájrésze kifelé hajlik, négyszög formájú. A trébelt fémhez hasonló felület alapmáza pettyezett,
florális díszítménye eozin mázakkal festett, felülről ábrázolt, bíbor színű, kinyílt szirmait mutató virágfejek.
Opak és transzparens mázakkal festett, savmaratással díszített.
Fazonszám ¦ Form number: 6003
Magasság ¦ Height: 28,3 cm, szélesség ¦ width: 16 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 6003, 23 ¦
raised round stamp, impressed 6003, 23 numbers

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR
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Dísztál, Zsolnay ¦ Decor Plate, Zsolnay, 1898-99
Dekorterv ¦ Design by: Zsolnay Júlia,
saját kezű festés ¦ hand painted by Júlia Zsolnay

tétel

Keménycserép, opak és transzparens eozin mázakkal festett, kontúrvonalas díszítés.

10

Váza a grés-sorozatból, stilizált vízinövényes díszítéssel, Zsolnay ¦ Vase from the Grés-series with Water-plant decor, Zsolnay, 1903
Terv ¦ Design by: Apáti Abt Sándor
Grès, formába préselt, reliefmintával díszítve. A mélyített részek transzparens, a kiemelkedő részek opak eozin mázakkal fedettek.
A vázatesten a színtelen, transzparens grés-máz savmaratással mattított.

Fazonszám ¦ Form number: 470
Átmérő ¦ Diameter: 28,7 cm
Jelzés ¦ Signed: pecsételt pontkörös, öttornyos márkajelzés, masszába nyomott ZSOLNAY PÉCS
márkajelzés, kézzel festett 3252, 2031, 5., 4., 8., 20.
Az Iparművészeti Múzeum üveg-és kerámiagyűjteményében található színminták számai
minden kétséget kizáróan igazolják Zsolnay Júlia kézírását ¦
stamped, dotted, five-tower trademark, impressed ZSOLNAY PÉCS trademark, hand painted
3252, 2031, 5, 4, 8, 20. The numbers of the color samples in the Glass and Ceramics Collection
of the Museum of Applied Arts, Budapest undoubtedly confirm the handwriting of Júlia Zsolnay

Fazonszám ¦ Form number: 7133
Magasság ¦ Height: 16,5 cm, szélesség ¦ width: 10 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 7133 ¦ raised round stamp, impressed 7133 number

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 944 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 300 000 Ft
Estimate: 2 778 – 3 611 EUR

Párdarabja reprodukálva ¦ Pendant reproduced:
¦ Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva: Zsolnay aranykora. Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal,
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Kossuth Kiadó, 2017, 586. ábra
¦ Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, 1853 - 2001, The Bard Graduate Center for Studies in the Decoratve Arts,
Design and Culture, New York, 2002. július 17. – október 13. Csenkey Éva, Steinert Ágota: Hungarian Ceramics from the Zsolnay Factory,
Yale University Press, New Haven and London, 2002, 130 c ábra
¦ Csiba Mónika, Stattner Richárd: Zsolnay. A magyar szecesszió mesterművei, Elite Design Kft, 2003, 100. ábra
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Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 4 167 – 5 556 EUR
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12

Munkácsy Mihály (1844-1900)
Tanulmány a Krisztus Pilátus előtt című képhez (Kajafás) ¦ Study for Christ before Pilate (Figure of Caiaphas)

¦5

tétel

Scheiber Hugó (1873-1950)
Tóraolvasó ¦ Torah Reading

Ceruza, papír ¦ Pencil on paper, 19 x 16 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Munkácsy Paris.

Gouache, papír papírlemezen ¦ Gouache, paper on paperboard, 47 x 40 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Scheiber H.

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 667 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 778 – 4 167 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 500 000 Ft / 4 167 EUR
Becsérték: 2 600 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 222 – 11 111 EUR
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Vaszary János (1867-1939)
Önarckép ¦ Self-Portrait
Olaj, vászon papírlemezen ¦ Oil, canvas on paperboard, 40,5 x 32 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Vaszary

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR

1.

14

Vaszary János katonaruhában, 1914-1918
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria
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2.

Székely Bertalan: Önarckép, 1860
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

3.

Vaszary János: Önarckép, 1887
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

Vaszary karakteres önarcképei azt a benyomást
keltik a nézőben, mintha már sokat látott volna
belőlük. Pedig, mint a magyar festők zöme, ő is
ritkán festette saját magát, és akkor se nagyon
pszichologizált. Inkább rátarti-dacos pillantással nézett keresztül kora társadalmi és művészeti konvencióin, járva a saját, senkivel össze
nem téveszthető útját. Első, 1887-es Önarcképe
még szigorú, inkább a saját szemébe néz, mint a
nézőre, egyszerre kérdő-kutató és elszánt, parancsoló tekintettel. Tudatosan választott mintája tanára, Székely Bertalan negyedszázaddal
korábbi önarcképe, annak beállítását, a bal váll

fölötti visszapillantást követi. De mekkora különbség van mégis a két arckép között! Székely
magába fordul, tekintete messze réved, gondolataiba merül, Vaszary ezzel szemben éppen elindul. Bátran, határozottan, csak azért is.
A beállítást több későbbi önarcképen is megtartotta, de nézése egyre kihívóbb lett, ellenállása,
vagy inkább különállása hangsúlyosabb. Nem
annyira saját személyét, mint inkább helyzetét
reprezentálja.
Kis méretű önarcképeket festett, ilyen az 1920
körül keletkezett Fehér galléros önarckép, vagy
a nagyjából ugyanekkorra datálható, avantgárd

16
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stíluselemeket feldolgozó Önarckép. Külön hely
illeti meg az 1931-es kubista jellegű önarcképszobrot: formaszigora mintha a fiatalkori önábrázolás rendíthetetlenségét fogalmazná újra.
A most előkerült Önarckép némileg eltér a fentiektől. Keletkezésének évét (lehetséges időhatárait) két irányból lehet megközelíteni. Az egyik
az arckifejezés, a reprezentáció tartalmi része:
a kép mindenekelőtt rezignációt, befelé fordulást, elzárkózást, ugyanakkor határozott állásfoglalást fejez ki. Ez az ember számot vetett
magával, és számot vetett a világgal. Látta, amit
látott, és tudja, amit tud. Több magyar festőhöz

4.

Vaszary János: Önarckép, 1931
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

hasonlóan Vaszary haditudósítóként szolgált
1914 őszétől 1917 végéig. Ezalatt több frontot
megjárt, rajzait közölték a lapok. Sajátos módon
a rajzokban tekintettel volt a közönségre, inkább
visszafogottan, fegyelmezett távolságtartással
számol be a látottakról, megrendülését megtartotta naplójegyzeteinek. Fennmaradt egy
katonaruhás fényképe is ebből az időszakból,
ezen összeszorított szájjal, figyelő, koncentrált
arckifejezéssel láthatjuk. Nagy valószínűséggel
a jelen Önarckép is ezekben az években készült,
a festő egyik rövid szabadsága, de még inkább
hazatérése után, 1917-1918 körül.

5.

Vaszary János: Önarckép fehér sállal, 1928 körül
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

A kép datálásának második lehetőségét a formai megoldások kínálják, mindenekelőtt a festésmód erős szerkezetessége. Egy kiválóan
felépített ábrázolást látunk, ahol minden egyes
ecsetvonásnak megvan a maga jól meghatározott térképző szerepe. Egy olyan alkotói momentumot rögzít a mű, amely megelőzte és
megalapozta a háború után kibontakozó expresszionista korszakot. Abban a vastag festékréteg és a szándékosan túlhúzott ecsetnyomok
elfedik a szerkezetet, pedig az ott van. Az Önarckép vékonyan felvitt felülete még mindent megmutat. Vaszary rendkívüli tehetségét bizonyítja,
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hogy mindettől nem lett erőltetett vagy didaktikus a kép. Ellenkezőleg: tele van feszültséggel,
dinamizmussal, ami persze ellentmond a festő
rezignált tekintetének. És éppen így, ezzel a kettősséggel valósítja meg azt a jó önarcképtől elvárható feladatot, hogy egyszerre reprezentálja
a festőt úgy is mint a kép tárgyát, és úgy is, mint
alkotóját.

Boros Judit
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Ligeti Antal (1823-1890)

Mednyánszky László (1852-1919)

Bodrogközi táj (Mocsaras táj) ¦ Bodrogköz (Swampy land), 1870

Havas Tátra ¦ Snowy Tatras

Olaj, fa ¦ Oil on wood, 26,5 x 37,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Ligeti A. 1870.

Olaj, fa ¦ Oil on wood, 27,5 x 35 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Mednyánszky

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 944 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 778 – 4 167 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR

tétel

tétel

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ Bizományi Áruház Vállalat, 41. Képaukció,
Budapest, 1976. december, (kat. 167. Mocsaras táj címen)
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SOMLÓ LILI (1887-1937)

Duray Tibor (1912-1988)

Amalfi

Olasz városrészlet, 1960-as évek ¦ Italian Town, 1960s

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 48 x 60 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Somló L. Amalfi

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 59,5 x 80 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Duray T.
Jelezve vakrámán ¦ Signed on the stretcher: Duray T. Tengerpart

tétel

tétel

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 389 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 944 – 2 778 EUR

20

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

Kezdő ár ¦ Starting price: 360 000 Ft / 1 000 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR
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Mándy Laura (1904-1993)
Festőnő ¦ Female Painter
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 78,5 x 70,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Mándy Laura

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 8 333 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 19 444 EUR

1.

Mándy Laura Nagybányán, 1930-as évek

23
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Berény Róbert (1887-1953)

Czene Béla (1911-1999)

Virágos csendélet pöttyös vázával ¦ Flower Still-life with Dotted Vase

Női akt ¦ Female Nude, 1987

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 50,5 x 65,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Berény

Olaj, farost fán ¦ Oil, wood-fibre on wood, 71 x 75 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Czene Béla. 1987.

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 600 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 4 400 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 12 222 – 16 667 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

tétel

tétel

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ Treasures Revealed. Selected work from the collection of Jill A. Wiltse and H. Kirk Brown III.
The Art of Hungary 1890–1956 and the Honorable Nancy G. Brinker, former U. S. Ambassador to Hungary.
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Pekáry István (1905-1981)

Freytag Zoltán (1901-1983)

Mediterrán sziget ¦ Mediterranean Island, 1971

Olasz kisváros kikötője vitorlással, 1930-as évek ¦ Port of a Small Italian Town with Sailboat, 1930s

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 50 x 70 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: 19 Pekáry 71

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 69 x 68,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

tétel

tétel

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 2 800 000 – 3 800 000 Ft
Estimate: 7 778 – 10 556 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 13 889 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Dr. Vágó Pál gyűjteményében
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tétel

Gyarmathy Tihamér (1915-2005)

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 50/35.

Átváltozás ¦ Transformation, 1950

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Gyarmathy Tihamér kiállítása Kállai Ernő emlékére,
Műcsarnok, Budapest, 1986. szeptember 24. – november 9.
¦ Gyarmathy Tihamér életmű-kiállítása,
Szépművészeti Múzeum, Temesvár, 2011. szeptember 9-30.

Olaj, horganyzott lemez ¦ Oil on galvanized sheet, 26,6 x 38,5 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Gyarmathy 950
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: 50/35. "Átváltozás" 26,6 x 38,5

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Dr. Várkonyi György: Gyarmathy Tihamér. Festmények,
Körmendi Galéria, Budapest, 2004, 87.

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 3 500 000 Ft
Estimate: 6 944 – 9 722 EUR
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Ország Lili (1926-1978)
Város ¦ City
Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 47 x 43,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Ország

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 13 889 EUR
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Dobai Székely Andor (1877-1945)
„Alszik a város”, 1911 körül ¦ „City Asleep”, around 1911
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 84 x 68 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 500 000 Ft / 20 833 EUR
Becsérték: 12 000 000 – 18 000 000 Ft
Estimate: 33 333 – 50 000 EUR

1.

Czóbel Béla: Dobai Székely Andor portréja, 1905
fotó: Czóbel Múzeum

Dobai Székely Andor a korai magyar modernizmus legizgalmasabb és egyben legismeretlenebb alakjainak egyike. Neve a századfordulón
bukkant fel először, a nagybányai Hollósy-iskola
növendéke volt. Hollósy Simon Nagybányáról
való 1902-ben történt végleges távozása után,
Székely követte mesterét Münchenbe. Innen
Párizsba ment, ahol a Julian Akadémiát látogatta. 1905-ben egy brugge-i képével szerepelt a

híres párizsi Őszi Szalonon. Pár hónappal korábban pedig barátja, Czóbel Béla állította ki róla
készült portréját, a szintén párizsi, nem kevésbé
híres Függetlenek Szalonjában. Dobai Székely
Andor tehát mint művész és mint modell is ott
volt a modern magyar festészet születésének
sűrűjében. A különböző hazai és külföldi folyóiratokban és kiállítási katalógusokban megjelent
művei és azok címei tanúskodnak számos és

32
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szerteágazó utazásáról. Párizs mellett Bruges,
Vannes és Charenton, de Pozsony, Késmárk és
Poprád, sőt Aleppo, Damaszkusz és Isztambul is felbukkan a legváltozatosabb helyszíneket felsorakoztató képein. Rendkívül sokoldalú
művész, életművében éppúgy megtalálhatóak
olajfestmények, mint linóleummetszetek, rézkarcok és üvegablaktervek, pasztellek és monotípiák. Az 1900 és 1935 közötti három és fél év-
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2.

Dobai Székely Andor: Szajna-híd ősszel, 1914

tizedben, több mint négyszáz (!) művét állította
ki külföldön és itthon. Budapesten bemutatott
alkotásainak legtöbbjével az Országos Magyar
Képzőművészeti Társulat műcsarnoki és a Nemzeti Szalon tárlatain találkozhatott a közönség,
tehát meglehetősen ismert művésznek számított. Hol lehetnek a művei?
	A Szajna-parti holdvilágnál csókolózó
fiatalokat ábrázoló, Nocturne című festményét
a nantes-i múzeum vásárolta meg 1905 körül,
amint azt Csók István írta visszaemlékezéseiben.
Csók arról is beszámolt Dobai Székellyel kapcsolatban, hogy kettejüket Mednyánszky László
mutatta be egymásnak Budapesten. Csók ezen
kívül még a századfordulót követő párizsi művészéletbe betekintést nyújtó anekdotát is leközölt annak kapcsán, amikor feleségével együtt a
francia fővárosba költöztek: „Az a vidámság, mely
az ifjúsággal együttjár, a szeretet, mellyel egymás
törekvéseit méltányolták – tette felejthetetlenné
nemcsak ifjú magyarjaink párizsi tartózkodását,

3.

Fürdőzők a Szajna-parton, 1900-as évek
Archív fotó

de a mi […] zsúrjainkat is! Mert már ilyen is volt.
Igen bizony. Alig hogy berendezkedtünk, feleségem
meghívta Székely Andort egy csésze teára. – Ne köszönje, mi vagyunk a maga lekötelezettjei. Hiszen
ha maga le nem foglalja számunkra ezt a pompás műtermet, mialatt mi Budapesten az anyakönyvvezetőt foglalkoztattuk, ki tudja, milyen sivár
műterembérkaszárnyába volnánk bekényszerítve.
Tudja mit, ne menjen még. Maradjon itt vacsorára.
Mindjárt kész a tarhonya a bürgepaprikás mellé…
És Székely Andor nem tudott ellenállni.” (Csók István: Emlékezéseim, 1945) A történet látszólag
csak egy kedves történet a két fiatal piktor életéből, de mégis nagyon jellemző pillanatfelvétel, mely a századfordulós párizsi művészvilág
nélkülözésekkel teli keserédes világába enged
betekintést.
	A most aukcióra kerülő Dobai Székelymű azonos témájú párdarabját a művész 1911ben mutatta be a budapesti Műcsarnok tavaszi
tárlatán. A festmény fekete-fehér reprodukciója

is szerepel a kiállítás katalógusában, ami a kisebb-nagyobb eltérések dacára szoros egyezést
mutat a most felbukkant kompozícióval. Lehetetlen megállapítani, hogy melyik kép készült
korábban, mivel erre utaló információ nem ismert. Az viszont bizonyos, hogy a jelzetlen mű
is Dobai Székely sajátkezű, eredeti műve, mely
feltehetően a műcsarnoki kép sikerét követően,
valószínűleg konkrét megrendelésre születhetett. Nem egy példa van erre a művészi gyakorlatra, elég csak Tihanyi Lajos több példányban
létező Pont Saint-Michel-képeire gondolni. Dobai Székely fürdő nőket ábrázoló remekművének háttere, feltehetően a párizsi Szajna-part
egyik külvárosi részletét ábrázolja. A háttérben
húzódó és a folyóban tükröződő színpompás
házak, valamint az előtérben mozgó női aktok,
Dobai Székely kiváló kompozíciós és nem kevésbé remek színérzékéről tanúskodnak. A mű
a korai magyar modernizmus egyik kiemelkedő
kvalitású főműve.

Rum Attila

4.
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Georges Seurat: Ruhák a Szajna-parton, 1883-1884
National Gallery of Art, Washington
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Pierre-Auguste Renoir: A Szajna-part Asniers mellett, 1879
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Ilosvai Varga István (1895-1978)

Nagy Oszkár (1883-1965)

Nagybányai utca, hátoldalon: Utcarészlet ¦
Street in Nagybánya (Baia Mare), on the reverse: Street

Tavaszi utca ¦ Street at Spring, 1937
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 52 x 70 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Nagy Oszkár 937

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 58 x 51 cm
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Ilosvai Varga I.

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 600 000 Ft / 7 222 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR

36

a kép hátoldala

Kezdő ár ¦ Starting price: 900 000 Ft / 2 500 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 889 – 5 556 EUR
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Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
Abruzzói vidék (Abruzzói táj) ¦ Abruzzo (View of Abruzzo), 1930
Tempera, fa ¦ Tempera on wood, 69 x 54 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Aba Novák 30

Kezdő ár ¦ Starting price: 16 000 000 Ft / 44 444 EUR
Becsérték: 24 000 000 – 36 000 000 Ft
Estimate: 66 667 – 100 000 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor a Bozsán-gyűjteményben
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Aba-Novák Vilmos és Pátzay Pál gyűjteményes kiállítása,
Budapest, Ernst Múzeum, 1931. február (kat. 37. Abruzzói vidék)
¦ Aba-Novák, a „barbár zseni”, Debrecen, MODEM, 2008. április 21. – július 6., (kat. 76, 61. kép)
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Bozsán gyűjtemény. A könyvet szerkesztette és kiadja a Bozsán család,
Pauker Nyomda Kft., Budapest, 2010, 28-29. oldal
¦ Molnos Péter: Aba-Novák, Népszabadság Könyvek, 2006, 309, (lappangó képek 29.)
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Capistrello község Olaszország
Abruzzo régiójában, L’Aquila megyében
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1 9 2 7 . é v i X III . t ö r v é n y c i kk

Az 1927. május 27-én elfogadott törvénycikkben foglaltak szerint, a magyar állam külföldi
tudományos és kulturális intézetek létrehozásáról döntött. Az úgynevezett Collegium Hungaricumok felállítása mellett, egyben külföldi ösztöndíjak adományozásáról is intézkedett ekkor.
Így kerülhetett sor 1928-ban a római Via Giulián

lévő Falconieri-palota megvásárlására, és az
épület átalakítása után a Római Magyar Akadémia, avagy Accademia d’Ungheria létrejöttére. Azon ritka alkalmak egyike volt ez, amikor
az állam olyan döntést hozott, mely nem csupán a döntéshozók szűk körének, de tehetség
okán, szinte bárkinek az érdekét, előmenetelét

R ó m a é s V e l e nc e – 1 9 2 9 é s 1 9 3 0

és boldogulását szolgálhatta. A római Palazzo
Falconieriben az 1930-40-es évek legjelentősebb magyar tudósai, írói, festői és szobrászai
töltötték ösztöndíjuk idejét. Köztük Aba-Novák
Vilmos is, aki a legelsők között volt az intézmény igazgatója, Gerevich Tibor által megítélt
római ösztöndíjasok sorában.

„A piktúra teljesen megfelel, mint narkotikum, én
pedig állandóan élek vele” – írta Aba-Novák barátjának, Márk Lajosnak 1929 novemberében
Rómából. Szinte az egész évet Itáliában töltötte,
s mivel az átépítés alatt álló római intézet még
csak felibe-harmadába volt képes megfelelő
módon fogadni az ösztöndíjasokat (a teológusok miatt nőművész például nem is lehetett
közöttük), így Aba-Novák, összekötve a kénytelent a kellemessel és a hasznossal, az év fo-

lyamán beutazta Közép- és Dél-Itáliát, eljutva
egészen Szicíliáig. A kiállítási katalógusok képcímei alapján lehet feltérképezni, hogy merre járt
ekkor a művész, mely olasz városokban időzött
és dolgozott útja során. Assisi, Viterbo, Arezzo,
Subiaco, San Vito, Perugia és Cefalú biztosan
szerepeltek az 1929-ben bejárt útvonalon.
A motívum- és inspirációgyűjtő körúton felgyűlt
ötleteket, rajzokat, skicceket azután Rómában
és Budapesten dolgozta fel táblaképek soroza-

tain. 1929 végén Aba-Novák visszatért Magyarországra a családjához, majd pár munkás hónapot követően ismét Rómába utazott, hogy az
aktuális biennálé magyar anyagának előkészítésén dolgozzon. A sorrendben 17. Velencei Biennálén kiállított művei közül, Bettola (Kurtakocsma) címet viselő temperaképét, az olasz állam
vásárolta meg a római Galleria d’Arte Moderna
gyűjteményébe.

Ab r u z z ó i v i d é k

Aba-Novák új itáliai városportréiról Farkas Zoltán írt először 1931-ben, az Új Szín című folyóiratban: „Ezek a legtöbbnyire messzi távolból
felvett veduták nem jönnek közel hozzánk. Mohó
gyönyörködések olyan valamiben, ami nagyon távol esik tőlünk még térben is. Olyan messzire és
olyan elzárkózásban, mintha kristályos üvegfalon
át kellene néznünk ezt a zsúfolt és mégis nyugodt
2.
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Scanno látképe, l’Aquila megye, Abruzzo régió,
archív felvétel
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világot, aminek mély vizében rejtelmesen tükröződik a sors, amely örök magányra, tündöklésre,
örök álmodozásra ítélte.” A most aukcióra kerülő Aba-Novák remekmű, eredeti címében nem
egy bizonyos várost, hanem a Rómától keletre
fekvő Abruzzo régiót jelölte meg, de viszonylag rövid kutatással megállapítható, hogy a terület egyik legjelentősebb központját, a festői

Scanno, l’Aquila megye, Abruzzo régió,
archív felvétel

aukcióshá z

Subiaco látképét ábrázolja. Az épületekkel telitűzdelt, vésztjósló színpompájú kompozíción,
mintha egy közeli vulkánkitörés vagy valami
gigantikus tűzijáték visszfényei tükröződnének.
A viszonylag kis képmérete dacára is monumentális látomás az egyik, ha nem a leggyönyörűbb
olasz tájrészlet, ami valaha kikerült Aba-Novák
ecsetje alól.
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¦ 23

Vaszary János (1867-1939)

Klie Zoltán (1897-1992)

Dunakorzó ¦ Danube Corso

Napkelte Tihanyban ¦ Sunrise in Tihany

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 35 x 50 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Vaszary

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 80,5 x 100,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Klie

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 667 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 400 000 Ft / 9 444 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 22 222 EUR

tétel

tétel

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Haas Galéria: Merítés a KUT-ból VII. – Klie Zoltán emlékkiállítása,
2003. október 18. – november 15.
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69¦24
aukció

tétel

Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955)
Buranoi részlet ¦ Burano, 1919
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 68,5 x 55,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Perlrott Csaba Vilmos

Kezdő ár ¦ Starting price: 9 000 000 Ft / 25 000 EUR
Becsérték: 13 000 000 – 17 000 000 Ft
Estimate: 36 111 – 47 222 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ Szenvedély és ráció. Perlrott Csaba Vilmos életmű kiállítása.
Szentendre, MűvészetMalom, 2015. június 5. – szeptember 6., kat. 75.
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¦ 25

¦ 26

Börtsök Samu (1881-1931)

Mikola András (1884-1970)

Nagybánya a távolból ¦ Nagybánya (Baia Mare) from a Distance, 1912

Városkép kandeláberrel ¦ Cityscape with Candelabra

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 100 x 120 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Börtsök 912

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 35,5 x 40,5 cm
Jelezve jobbra lent és vakrámán ¦ Signed bottom right and on the stretcher: Mikola András

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 944 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 778 – 5 556 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 360 000 Ft / 1 000 EUR
Becsérték: 500 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 389 – 2 222 EUR

tétel
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aukció

tétel

Mednyánszky László (1852-1919)
Napnyugta ¦ Sunset
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 85,5 x 100 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Mednyánszky

Kezdő ár ¦ Starting price: 8 000 000 Ft / 22 222 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 27 778 – 41 667 EUR

1900. november, Budapest
Egyik eszmém mindig az volt, hogy egy darab természetet fantasztikusan fölnagyított méretekben
képzeljek magamnak. Úgy annyira, hogy az emberek a földi eper levelei alatt sétálhatnának.
Így kellett magamat újból visszahelyeznem abba
a hangulatba, amelybe minden olyan nagynak látszott. A látószög eltolása. A látóhatárt le kell sül�lyeszteni vagy magasabbra kell emelni.
Ily módon mindent fantasztikus méretekre lehet
nagyítani, egészen önkényűen és különös, hogy akkor van igazunk, mert minden, ami körülvesz bennünket, voltaképp rendkívül nagy.
Ami kicsiny és nevetséges, az a látszat. Minden ember a nagyság csodája.
Mednyánszky László naplója

1.
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69¦28
aukció

tétel

Működőképes mennyezeti lámpa hat világítótesttel ¦ Functioning Chandelier with six luminaires, Zsolnay, 1904
Formaterv ¦ Design by: Dařilek Henrik
Keménycserép, domborműves díszítőelemek.
Felületét fémes csillogású, savmaratott, színes, opak eozin mázak fedik.
Fazonszám ¦ Form number: 7333
Méret ¦ Size: 63 x 63 cm, mélység ¦ depth: 16 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 7333, kézírással: 1907 V. 9. ¦
raised round stamp, impressed 7333, handwritten date: 1907 V. 9.

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 400 000 Ft / 12 222 EUR
Becsérték: 7 000 000 – 12 000 000 Ft
Estimate: 19 444 – 33 333 EUR
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¦ 29

tétel

Nőt formázó talpas dísztál, Zsolnay ¦ Ornamental Plate forming a Female figure, Zsolnay, 1900
Keménycserép, az alapformával összedolgozott, plasztikus díszítéssel.
Márványosan összefolyó, opak, színes eozin mázas festés, melynek a savmaratás selymes derengést kölcsönöz.
Fazonszám ¦ Form number: nincs ¦ none
Magasság ¦ Height: 23,5 cm, szélesség ¦ width: 21,2 cm, mélység ¦ depth: 29,5 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét ¦ raised round stamp

Kezdő ár ¦ Starting price: 900 000 Ft / 2 500 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 333 – 5 556 EUR

¦ 30

tétel

Hajót formázó díszváza evezősökkel, két oldalán nőalakokkal, Zsolnay, 1905 körül ¦
Boat shaped Vase with rowers and Female figures, Zsolnay, around 1905
Formaterv ¦ Design by: Mack Lajos
Keménycserép, ráillesztett, a testtel összedolgozott plasztikus elemekkel.
Színes majolika mázas és opak eozin mázas, selyemfényű felület.
Fazonszám ¦ Form number: 7873
Magasság ¦ Height: 20,5 cm, szélesség ¦ width: 40 cm, mélység ¦ depth: 12 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 7873, 10, 1 ¦ raised round stamp, impressed 7873, 10, and 1 numbers

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 600 000 Ft
Estimate: 4 444 – 7 222 EUR
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69¦31
aukció

tétel

STANISLAV Stückgold (1868-1933)
Magyarországi nyár ¦ Summer in Hungary, 1910-1912
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60,5 x 70,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: St. Stückgold

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Neue Kunst. Hans Goltz műkereskedés 1913, vagy 1917
¦ Stanislav Stückgold 1868-1933. Städtisches Museum Wiesbaden,
Städtische Kunstsammlungen Bonn, Städtische Galerie – München, 1958-1959,
katalógus: 20. (Sommer in Ungarn, 1915 címmel)
¦ Stückgold. Galerie Münsterberg,
Basel, 1969. május - augusztus, katalógus: 51. (Sommer in Ungarn címmel)
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Stanislav Stückgold: Kettős arckép, 1910 körül
magántulajdon
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Veress Erzsébet (Grettel Stückgold),
a festő feleségének portréja, 1910-es évek
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3.

Galimberti Sándor: Kaktusz csendélet, 1910 körül
magántulajdon

Stanislav Stückgold azok közé a külföldi származású művészek közé tartozik, akik a 20. század
elején fontos kapcsolatban álltak a magyar képzőművészeti szcénával. Jelentősége a nagybányai „neós” törekvések, illetve a magyar fauve
piktúra nemzetközi kisugárzása szempontjából
megkerülhetetlen. Életútja több ponton is keresztezi néhány meghatározó magyar alkotó
pályáját. A festő nagybányai működése után
Galimberti Sándorral, Dénes Valériával, Perlrott
Csaba Vilmossal, vagy Bornemisza Gézával
egyidőben Matisse iskolájába került. Ezt követően, akárcsak Mattis Teutsch János – Hans Goltz
felfedezettjeként – kapcsolatba került a Blaue
Reiter csoporttal, majd Herwart Waldenen keresztül a Der Sturm társaságával, Réth Alfréddal
párhuzamosan. Az 1910-1913 közötti évek dokumentumokban nem épp dúskáló időszakának
megértéséhez ezek a kereszteződések olyan információkkal, részletekkel szolgálhatnak, melyek
sokban hozzájárulhatnak a magyar „neós”, illetve
kubista festészet alaposabb feltérképezéséhez.
Stückgold Varsóban született. Itt folytatta
középiskolai tanulmányait, és ide tért vis�sza a zürichi és párizsi egyetemi évek után.

4.

Dénes Valéria: Virágcsendélet, 1908-1910
magántulajdon

A lengyel függetlenségi mozgalmat követően az
orosz hatóságok kiutasították az országból. Egy
támogató barát unszolására a művészi pálya
felé orientálódott, s 38 évesen Hollósynál kezdett festészetet tanulni Münchenben. Így került
Nagybányára, ahol – Kishonthy Zsolt szerint –
két nyarat töltött 1908-ban és 1909-ben. Már
ekkor készült alkotásain kiforrott művészi erényeket csillogtatott. Korai képei egyértelműen
a modern felfogású „neósok” fauve hatásáról
árulkodnak. Műveinek ragyogó színkezelése,
valamint tömör, összefoglaló formavilága megelőlegezték sajátos, a nabik szimbolizmusával
rokon egyéni modorát.
1909-ben, talán a „neósok” bátorítására Stückgold Párizsba utazott, ahol Matisse iskoláját látogatta. Hamarosan megjelentek képei a
Függetlenek Szalonjának (Société des Artistes
Indépendants) kiállításain is. Piktúrájára sokan felfigyeltek, s olyan művészekkel barátkozott össze, mint Guillaume Apollinaire, Henri
Rousseau vagy éppen André Salmon. Apollinaire
az 1912-es Salon des Indépendants kritikájában
a következőket írta a L'Intransigeant című lapban
a 15. teremről: „Stückgold ennek a teremnek a leg-

5.

Henri Matisse: Cserepes virág, 1912
National Gallery of Art, Washington

érdekesebb festője - egy nagy dekoratív képet állít
ki, amelynek a rajza még emlékeztet Matisse-éra,
ugyanakkor a színkezelése teljes mértékben egyéni.” A Függetlenek 1912-es kiállítását követően
rendezte meg első önálló bemutatóját az akkori
legjelentősebb müncheni galériás, Hans Goltz
műkereskedő termeiben. Ugyancsak 1913-ban
részt vett a galéria 2. csoportos, illetve a berlini
Herbstsalon (Der Sturm) tárlatán. Feltehetően a
sikereknek köszönhetően költözött Münchenbe,
ahol festőiskolát nyitott, és szoros kapcsolatba
került a Der Blaue Reiter tagjaival. Franz Marc
meghívta a csoport második közös kiállítására.
Elismertsége akkor ért zenitjére, mikor – immár
másod ízben – Goltz 1917-ben újra önálló bemutatót rendezett számára.
Stückgold Hans Glotz galériájában a korszak
legjelentősebb alkotói közé került. A műkereskedés 1913-as második csoportkiállításán olyan
nevekkel szerepelt együtt, mint Derain, Braque,
Van Dongen, Javlenszkij, Kandinszkij, Klee,
Matisse, Picasso, Schmidt-Rottlufft vagy éppen Vlaminck. Villámkarrierje egy relatíve gyors
stílusfejlődéssel párosult. A korai fauve-os
nagybányai képek után, Párizsban Matisse és

6.

Stanislav Stückgold: Magyarországi kert
(Ungarischer Garten), lappang
közli: Deutsche Kunst und Dekoration, 1917, 345. oldal

a kubizmus hatására az oldott, lazúrosan, vagy
épp vázlatosan felvitt homogén színfelületeket határoló, markáns kontúrozás jellemezte
piktúráját. A francia hatások eredményeképp a
többnézőpontúság, a síkszerűen kiterített nézetek merész egymás mellé komponálása is
általánossá vált festészetére. Az 1910-es évek
közepén aztán egyre távolabb került a kubista
képszerkezettől. A nabik szimbolizmusát tükröző, a szürrealizmust megelőlegező „misztikus szemlélet” vált uralkodóvá piktúrájában.
A szórványosan fennmaradt, és csak ritkán felbukkanó képeinek datálása talán éppen ezért
sem egyszerű. A Magyarországi nyár egy 1958ban megrendezett életműkiállításon például
1915-ös évszámmal szerepelt, annak ellenére,
hogy a festő ekkor már dokumentáltan „misztikus szemléletű” alkotásokat készített. Stückgold
az évtized közepére jelentősen eltávolodott a
fauveizmus és a kubizmus formajegyeitől. Sőt
közvetlen magyarországi kapcsolatai is felszámolódtak időközben.
A Magyarországi nyár keletkezésének pontos
idejét egy közeli analógia, egy 1917-ben rep-

7.

Stanislav Stückgold: Ablakban (Am Fenster), lappang
közli: Katalog der II. Gesamtausstellung.
Neue Kunst-Hans Goltz, München,
1913. augusztus-szeptember, katalógus: 142/a

rodukált mű könnyíti meg. A festő 1917-ben
Goltznál rendezett második kiállítása kapcsán
Kuno Mittenzwey tollából jelent meg kritika
Stückgoldról a Deutsche Kunst und Dekoration
című magazinban. Az írást kísérő illusztrációk között felbukkan egy Magyarországi kert
(Ungarischer Garten) című alkotás, mely a Magyarországi nyár legközelebbi ismert analógiája.
A két képre jellemző erős kontúrozás és szerkezetiség a fauve festészeten belül 1910 körül
„begyűrűző” kubisztikus hatásokról árulkodnak. A hangsúlyos címadás, valamint a jellegzetes, 1908-1909 környékén Nagybányán még
ki nem mutatható stílus azt valószínűsíti, hogy
Stückgold nem csak 1908-ban és 1909-ben dolgozott Magyarországon. A két kép szoros stiláris
kapcsolata, valamint a festmények Dénes Valéria, Galimberti Sándor, épp Matisse hatása alatt
készült képeivel való rokonsága, arra enged következtetni, hogy Stückgold 1909 után is vis�szatérhetett hazánkba. De a két magyar témájú
kép tájrészletei alapján az szinte biztosra vehető, hogy a festő már nem Nagybányán, hanem
a korábban szintén Nagybányán pallérozódó
Veress Erzsébet szülőfalujában, Ilondán dolgoz-

hatott. Ennek ellentmondani látszik az az életrajzi történet, miszerint Veress Erzsébet szülei
hallani sem akartak lányuk Stückgolddal tervezett házasságáról. A szintén lázadó természetű
nőt ezért 1909-ben Párizsba szöktette, s soha
nem tértek vissza Magyarországra. Azonban
Stückgold stílusfejlődése, valamint a Matisse
iskola vonzáskörzetében található párhuzamok
alapján mégis valószínűbbnek tűnik, hogy a
fenti két magyarországi alkotást 1910 és 1912
között festhette. Ez a két darab a korai nagybányai, és a már 1913-ban Münchenben kiállított
– szintén reprodukcióról ismert – Ablakban (Am
Fenster) című művek közé ékelődik, míg a magyarországi inspiráció kétségességét az 1917ben, a Deutsche Kunst und Dekorationban reprodukált analógia címadása alapján vethetjük el.
Stückgold Magyarországi nyár című alkotása,
a nagybányai fauve festészetből kiinduló utak
egyik lehetséges irányát mutatja. Akárcsak Dénes Valéria, vagy Galimberti Sándor esetében a
festmény, Matisse oldott színkezelésű „vadságának”, valamint a korai kubizmus „regulázó”, a
kép szerkezetének nagyobb hangsúlyt igénylő
modorának szimbiózisát hordozza.

Kaszás Gábor
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Gallas Nándor (1893-1949)

Mátrai Lajos (1875-1965)

Salome

Akt kutyával ¦ Nude with Dog, 1931

Bronz ¦ Bronze, Magasság ¦ height: 51 cm
Jelezve lent ¦ Signed below: Gallas

Bronz fa talapzaton ¦ Bronze on wood pedestal,
Magasság ¦ height: 52 cm
Jelezve lent ¦ Signed below: Mátrai Lajos 1931

tétel

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 222 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 3 889 – 6 667 EUR
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Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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Glatz Oszkár (1872-1958)
Parasztudvarban ¦ In a Peasant Garden, 1914
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60 x 75 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Glatz 1914

Kezdő ár ¦ Starting price: 10 000 000 Ft / 27 778 EUR
Becsérték: 18 000 000 – 26 000 000 Ft
Estimate: 50 000 – 72 222 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and Reproduced:
¦ A magyar festészet rejtőzködő csodái I.
Szerk: Virág Judit - Törő István. Budapest, 2005, 55. tétel

Glatz Oszkár számára az igazi művészi problémát a grafikai és festői látásmód összhangba
hozása jelentette. Bár 1896 és 1898 közötti nagybányai munkáin megfigyelhető egy tisztán
festői kifejezésmód kutatása, az 1900-as évek elejétől kialakította sajátos, szálkás-rovátkás
festői stílusát, amely szabadabb kifejezés mellett a kompozíció szilárd rajzi karakterét is érvényesülni engedi. Új stílusához megtette az ideális tematikát is: a falusi tájképek, életképek
az 1900-as évek elejétől meghatározó darabjai az életműnek. Nagybánya, a Balaton vidéke,
majd 1909-től a Nógrád megyei Buják, illetve a később is gyakran meglátogatott barcasági,
fogarasi, erdélyi falvak, hegyvidékek nyújtottak ihletet festészetéhez. Bármennyire is városlakó volt, Glatz Oszkár mindig vonzódott a falusi élethez. „Az lett volna az én világom, ott megfesthettem volna a primitív magyar élet-epopeáját…” − emlékezett vissza hetvenéves korában.
Glatz falusi képeinek állandó szereplői a gyerekek: a friss, fényben fürdő erdélyi és nógrádi
tájakat két-három alakos jelentekkel teszi elevenné.

B e ll á k G á b o r

1.
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Parasztudvar Kárpátalján, 1908
Fotó: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum
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Glatz Oszkár
epreskerti műtermében, 1943
Fotó: Fortepan/Bojár Gábor
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Poll Hugó (1867-1931)

Lakatos Artúr (1880-1968)

Normandiai táj ¦ Landscape of Normandy

Tettye (Pécs a Mecsekről) ¦ Tettye (Pécs from the Mecsek Hills), 1933

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 31,5 x 50,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Poll H.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60 x 80 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Lakatos Artúr 1933.
Jelezve vakrámán ¦ Signed on the stretcher: Pécs a Mecsekről Lakatos Artúr

tétel

tétel

Kezdő ár ¦ Starting price: 340 000 Ft / 944 EUR
Becsérték: 600 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 667 – 2 778 EUR
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Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 13 889 EUR

vir ág

judit

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Paál László Társaság Jubiláris Kiállítása, Budapest, Nemzeti Szalon, 1934. november
(kat. 79. Pécsi látkép, olajfestmény, 500.- Pengő)
¦ Lakatos Artúr kiállítása, Budapest, Fényes Adolf Terem, 1960. szeptember
(kat. 18. Pécsi látkép, 1933, olaj, 60x80 cm)
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Dr. Méhes Balázs: Tanulmányok Lakatos Artúr (1880-1968) Festő- és iparművész
tanár életművéhez, magánkiadás, 2009, 8; 27.
¦ Kállay Miklós: A Paál László Társaság jubiláris kiállítása, Képzőművészet, 1934.
december, 244-245. („Lakatos Artur a kolorit gazdagságát keresi. A témát is igen
hatásosan választja meg, különösen pécsi tájképein s azután csaknem pointilista stílusban
felrakott világos, színes ecsetvonásaival vibráló elevenséget ad a képnek.”)
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Mattis Teutsch János (1884-1960)
Érzet (Kompozíció), 1919-1920 körül ¦ Sensation (Composition), around 1919-1920
Olaj, karton ¦ Oil on cardboard, 48,5 x 39,8 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: MT

Kezdő ár ¦ Starting price: 15 000 000 Ft / 14 667 EUR
Becsérték: 22 000 000 – 28 000 000 Ft
Estimate: 61 111 – 77 778 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Mattis Teutsch János kiállítása, Virág Judit Galéria, 2021. június 12. – július 31., kat. 22.
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Szeredi Merse Pál: Remekművek egy magángyűjteményből. Mattis Teutsch János.
Virág Judit Galéria, Budapest, 2020, kat. 22., 66. oldal

Mattis Teutsch 1918 és 1920 között készített, első
absztrakt sorozatának képeit Érzeteknek (németül
Empfindungen) nevezte. A kifejezés elsőként a művész 1918-as, a Ma galériában megrendezett kiállításához Hevesy Iván által írt bevezető tanulmányban volt olvasható, ezt követően pedig a szöveg
egy évvel későbbi, német kiadásában is megjelent.
Mattis Teutsch a brassói és berlini kiállításainak
német nyelvű katalógusaiban egyaránt olvashatjuk
az Érzet címet egyes művek esetében. A sorozat forrásvidéke az 1918-ban festett, az absztrakció felé
elmozduló tájképekben fedezhető fel – több Érzetképen is felismerhetőek a táji elemek reminiszcenciái. Ugyanakkor a sorozat szorosan összekapcsolódik
a nagyjából párhuzamosan festett Alakokkal is, az
egyes Érzeteken pedig felfedezhetőek az antropomorf formák. Ahogyan a tájképek, úgy az Érzetek
esetében is: az emberi alak volt Mattis Teutsch
absztrakciójának kiindulópontja. Saját megfogalma-

zásában ezek a festmények „mint művészi lények
élik önálló életüket, s tiszta lelki érzetet váltanak ki.”
A festmények felépítéséről a művész pontos leírást
adott. Az Érzetek „színes, ritmikus mozgások,” „hideg,
meleg, sötét, világos ellentétek,” valamint „koncentrikus és excentrikus mozgások” összhangzataiból
állnak, amelyek minden kompozíción egy középpontban sűrűsödnek össze. Az Érzeteket Mattis Teutsch
korai műveihez hasonlóan sokszor több változatban
elkészítette. Egyes kompozícióknak ismert a kisebb
méretű olaj-papír, és a nagyobb méretű, olaj-vászon
változata is, amelyek között csak kisebb szín- és
formaeltérések fedezhetőek fel. A legtöbb festmény
azonban csak kisebb méretű, papírra vagy kartonra festett változatban ismert. Mattis Teutsch ebben
a sorozatában is előszeretettel alkalmazta az olaj
mellett az akvarelltechnikát.

Az Érzetek sorozatának megalkotásakor Mattis
Teutsch minden bizonnyal beépítette művészetébe
a nemzetközi avantgárd festészet akkor megismert
újabb eredményeit. Kassák körében hozzáférése lehetett a legfrissebb művészeti kiadványokhoz, beleértve a futurista, a kubista és az expresszionista
festészettel kapcsolatos kiadványokat, és reprodukciókat. Mattis Teutsch művészetében ekkor váltak
láthatóvá az 1913-as budapesti kiállítás alkalmával
megismert futurista művészek eredményei. 1918as berlini látogatása során pedig közvetlenül ismerhette meg a Herwarth Walden vezette Der Sturm
galéria absztrakt expresszionista művészeinek
munkáit. Mattis Teutsch Érzeteinek nemzetközi kontextusához mindenekelőtt a korai expresszionizmus
zenei harmóniákon alapuló organikus absztrakciója
tartozik: a cseh festő, František Kupka, valamint a
müncheni Blauer Reiter alapítója, Vaszilij Kandinszkij
1910-es évek elején készített alkotásai.

Szeredi Merse Pál: Mattis Teutsch János. Virág Judit Galéria, Budapest, 2020, 61. oldal
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tétel

Nagy István (1873-1937)
Gyimesi táj, 1929 körül ¦ View of Gyimes, around 1929

tétel

Trencséni híd ¦ Bridge in Trenčín, 1928

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 68 x 83,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Nagy István

Pasztell, papír ¦ Pastel, paper, 72 x 101,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: BA

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 13 889 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 600 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 19 444 EUR

Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ A LXIII. csoportkiállítás. Nemzeti Szalon, Budapest, 1929. április, kat. 161.

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor dr. Diamant (Pöstyén); Demian Katalin (Léva),
¦ majd Szemző Marika (Pozsony) tulajdonában

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Baja város kiállítása. Nemzeti Szalon, Budapest, 1935. kat.sz.n.
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Bernáth Aurél (1895-1982)
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Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1928/22.
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tétel

Bene Géza (1900-1960)
Kosárhordók ¦ Basket-Barrels, 1934
Akvarell, gouache, papír ¦ Aquarelle, gouache on paper, 69 x 48 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Bene Géza 934

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 2 083 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 333 – 5 556 EUR

¦ 41

tétel

Anna Margit (1913-1991)
Önarckép ¦ Self-Portrait, 1937
Tempera, papír ¦ Tempera on paper, 59,5 x 45 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed
Hátoldalon felirat ¦ Inscription on the reverse: Önarckép 1937/60

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1937/60
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Vaszary János (1867-1939)
Dunakorzó Budapesten ¦ The Danube Promenade in Budapest, 1926
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 52,5 x 74 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Vaszary J.

Kezdő ár ¦ Starting price: 65 000 000 Ft / 180 556 EUR
Becsérték: 120 000 000 - 180 000 000 Ft
Estimate: 333 333 - 500 000 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Neuzeitliche Ungarische Ausstellung,
Nürnberg, 1929. 23. Februar bis 14. April, kat.: 382, Donaukorso in Budapest, 1926, öl

A festményről külön kiadvány készült ¦ There is an extra booklet about this painting
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Vaszary János (1867-1939)
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v i r á g J u d i t:

Vaszary János (1867-1939)
Dunakorzó Budapesten

¦

T h e D a n u b e P r o m e n a d e i n B u d a p e s t, 1 9 2 6

„Ha valaki csak természet után akarna
művészetet csinálni, hasonló lenne ahhoz, aki
csak szótárból akar regényt írni”1
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Vaszary János (1867-1939)
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Vaszary János (1867-1939)
Dunakorzó Budapesten ¦ The Danube Promenade in Budapest, 1926
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 51 x 74 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Vaszary J.
Kezdő ár ¦ Starting price: 65 000 000 Ft / 180 556 EUR
Becsérték: 120 000 000 – 180 000 000 Ft
Estimate: 333 333 – 500 000 EUR
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Neuzeitliche Ungarische Ausstellung, Nürnberg, 1929. 23. Februar bis 14. April,
kat.: 382, Donaukorso in Budapest, 1926, öl
1. a kép hátoldalán található nürnbergi kiállítási cédula

2
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Vaszary János (1867-1939)

I. fejezet

Nürnberg − Norishalle

1929-ben a nürnbergi Norishalle-ban egy gigantikus „kortárs” magyar művészeti kiállítást rendeztek, melyen 130 magyar művész 419 alkotása volt látható.
A seregszemle átfogó képet adott a XIX. és XX. századi magyar művészetről, külön szekcióban
bemutatva a már „nem élő,” illetve „élő művészeket.” A legtöbb kép Vaszary Jánostól (23), RipplRónai Józseftől (19), Munkácsy Mihálytól (9) és Csók Istvántól (9) szerepelt.
Vaszary az 1924 és 19282 között festett műveit küldte be a tárlatra, köztük Piranoban és

Nürnberg − Norishalle

Riminiben készített strand-, illetve nagyvárosi jeleneteket ábrázoló képeket. Itt volt kiállítva
a Dunakorzó Budapesten című kép is, melyet minden bizonnyal itt láthatott utoljára kiállítva a
nagyérdemű, csakúgy, mint a Kerti Mulatság a Margitszigeten3 című alkotást, melyet a szervezők
a kiállításhoz készült katalógusban reprodukáltak. Ez utóbbi mintegy tíz évvel ezelőtt bukkant
fel a piacon, jelen képünk, a Dunakorzó Budapesten, pedig sértetlenül került elő a közelmúltban,
teljes pompájában.

A 19. század végén emelt csarnok jellegű épületet 1927-ben építették át, hogy alkalmas legyen művészeti, és főleg kortárs
kiállítások megrendezésére.
A nürnbergi Kortárs Magyar Művészeti kiállítás apropóját egyrészt Albrecht Dürer apjának magyar származása, valamint
azok a budapesti rendezvények szolgáltatták, melyeket Dürer halálának 400 éves évfordulójára rendeztek.
A kiállítás ötlete a magyar kormány-, és művészeti körökben is lelkes fogadtatásra talált, annál is inkább, mert a nürnbergi közönség a tárlat mellett magyar színházi és opera-előadásokat is megtekinthetett.4
A tárlat megrendezésével a nürnbergi művészeti múzeum vezetőjét, Dr. Fritz Trangott Schutz professzort bízták meg, aki
fáradhatatlanul járta a magyar műtermeket, hogy össze tudja gyűjteni az óriási „kortárs” anyagot. A művészet folytonosságát hangsúlyozva nagy szerepet kaptak a kiállításon a nagy elődök, Munkácsy Mihály, Benczúr Gyula, Szinyei Merse
Pál, Paál László és Rippl-Rónai József alkotásai.
Mai szemmel nézve meglepő, hogy lényegében a modernizmusra nagy hangsúlyt fektető tárlaton hogyan kaphattak
lehetőséget a bemutatkozásra a mára már5 szinte feledésbe merült műcsarnoki kis mesterek is.
6. Nürnbergi Norishalle, 1927

2. A nürnbergi kiállítási katalógus címlapja

3. Vaszary művei a kiállításon

4. Kerti mulatság a Margitszigeten, 1928 (felső kép)
5.	Dunakorzó Budapesten, 1926
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II . f e j e z e t

„A művészet zseniális hadvezére”
Rabinovszky Máriusz, a két világháború közti időszak kiemelkedő művészettörténésze által
„zseniális hadvezérnek”6 nevezett Vaszary János kivételes szerepet töltött be korának művészeti életében. Pályatársai, valamint a gyűjtők és kritikusok nemcsak művészetét és pedagógiai
munkásságát, hanem szabad szellemiségét és erkölcsi tartását is nagyra értékelték. Vaszary
eltökélten támogatta a progresszív művészeti irányzatokat, valamint rendszeresen hallatta
hangját a magyar kultúrát érintő általános kérdésekben is. A KUT (Képzőművészek Új Társasága, 1924) megalapításakor is az volt az eltökélt szándéka, hogy a progresszív magyar művészet számára olyan bemutatkozási lehetőséget biztosítson, mint amilyen a Rózsa Miklós által
1909-ben megalapított Művészház volt. Szívügyének tekintette a magyar művészet külföldi
szerepeltetését, mert meglátása szerint a magyar festészet lekésve csatlakozott a nyugati szellem felszabadult absztrakciójához.

A korabeli magyar kultúrpolitika rendszeres támadása ellenére Vaszary mindvégig meg tudta
őrizni emberi és művészi függetlenségét, mely részben a felső középosztálybeli származásának és családja katolicizmushoz való kötődésének volt köszönhető, továbbá rendkívüli irodalmi és zenei műveltsége, valamint nyelvtudása is felvértezte őt a nemtelen támadásokkal szemben. Már maga a megjelenése is tekintélyt parancsolt. Kárpáti Aurél költő és kritikus, a Nyugat
és a Pesti Napló munkatársa így jellemezte Vaszaryt: „Az alacsony műterem-szobában feje szinte
a mennyezetet veri. Lendületes gesztusai hiába fegyelmezettek: impulzivitásuk csaknem szétveti a szűk
falakat. Öles alakja, izmos nyaka, araszos válla csupa kidolgozott erő és rugalmasság. Arcvonásai határozottak és elszántak. Keményen felszegett, széles, szegletes álla maga a rendíthetetlen akarat, szívós
kitartás, feszülő energia. Tiszta, nyílt, de acélosan szúró tekintete mintha mindig a lényeget fürkészné a
felszín látszat-takarója mögött. [...] az egész tömören modellált fej valami Donatello kezéből kikerült,
markáns képmásra emlékeztet. Rendkívüli jelenség, igazi reneszánsz ember. [...] Vaszaryban ugyanaz
az egyetemes érdeklődés forr, amely a reneszánsz első művészeit izgatta a kitáruló új világ küszöbén.
[...] Örök újjászületésre sóvárgó lélek.”7 Emberi természetéből fakadó életöröme, derűje, végigkísérte festészetét is.

Minden jobbító törekvése ellenére 1932-ben Vaszaryt elűzték a főiskoláról, aminek okait tanítási módszereiben, művészetszemléletében, akadémizmus ellenességében és francia orientálódásában kell keresnünk.
„Ez a tudatos, programszerű megfojtása a haladó törekvéseknek, és bizonyos körök ama vágya, hogy a
magasra tört magyar művészetet visszazüllesszék az ötven évvel ezelőtti nívóra” − írta Vaszary elbocsátásának kapcsán a KUT lapjának szerkesztője, Rózsa Miklós.

7. Vaszary János a tanítványai közt

8

Halála előtt papírra vetett utolsó sorai is életszeretetéről tanúskodnak: „Kérem, jól megöntözni
az új ültetvénycsemetéket”.

8. Vaszary János 1930 körül

9

9. Önarckép
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III . f e j e z e t

fekete alapozás

Az új stílus

fehér alapozás

Vaszary képünk keletkezésének idején 60 éves volt. Több évtizedes, stílusváltásokkal teli alkotói múlt állt mögötte, és mégis: „az örök újjászületésre sóvárgó,” a legfrissebb művészeti irányzatokra érzékenyen reagáló Vaszary művészetében a húszas évek közepén ismét egy gyökeres
stílusváltás következett be.

A Párizsban látottak és tapasztaltak „fejvesztettséghez” hasonlítható szabadságérzetével töltötték el a festőt.8
Párizsból küldött beszámolóiból kiviláglik, hogy Vaszary a bennszülöttek otthonosságával igazodott el a különféle új művészeti mozgalmakban, sommás véleményt alkotva posztimpres�szionizmusról, a szürrealizmusról, a konstruktivizmusról, a kubizmusról. Elementáris erővel
hatottak rá az École de Paris művészeinek, Matisse, Dufy és Van Dongen munkái. Vaszary új
témája a nagyváros lett annak szereplőivel, kellékeivel. Képein megjelennek a forgalmas utcák,
kávéházak, lokálok. Az új tematika új stílust, új festői nyelvet követelt; a korábban használt
sötét, többnyire fekete alapozást fehérre cserélte, a feketébe ágyazott vastagon, zsírosan felvitt
pászmákat a fehér alapon tündöklő, izzó tiszta színek váltották fel. Pályájának utolsó 15 évében
Vaszary a nagyvárosok, a tengerparti fürdőhelyek, a nők, a virágok, az életöröm festője lett.

Sokéves távollét után 1925-ben, majd az azt követő néhány évben többször is visszatért a művészet fővárosába, Párizsba. A „les années folles” mámoros szabadsága, a város pezsgő szellemi élete óriási élményt jelentett Vaszary számára. A nyüzsgő nagyvárosban felgyorsult az
élet, tombolt a jazz, a mulatókban shimmyt és charlestont táncoltak. Új sztárok születtek:
Mistinguett, Josephine Baker, Kiki de Montparnasse és Maurice Chevalier. Vaszary fáradhatatlanul járta a múzeumokat, a galériákat, képkereskedéseket, a Salon des Indépendants termeit.

10. Reggeliző asztal, 1918

11. Váza virággal, 1928 körül

12. Café de la Paix teraszán, 1925

10

13. Koncert Viareggioban, 1929

14. Párizsi mulató (Mistinguett), 1925

11
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I V. f e j e z e t

Dunakorzó Budapesten, 1926,
az első korzót ábrázoló festmény

Vaszary a húszas évek második felétől kezdve egy-egy számára izgalmas és fontos témát többször is feldolgozott, képciklusok formájában. Az életmű ikonikus és egyben leglátványosabb
sorozata a Duna-korzót ábrázoló képfüzér.
Vaszary ugyanolyan érdeklődéssel tanulmányozta a pesti korzó életét, amilyen kíváncsisággal
figyelte az olasz strandokét és a párizsi bulvárokét.

15. Az első tavaszi vasárnap a pesti korzón.
A Pesti Napló Képes Melléklete, 1931
Fotó: Escher Károly

12

16. Napsugár a tavaszi korzón.
A Pesti Napló Képes Melléklete, 1931
Fotó: Escher Károly

A jelenleg ismert Duna-parti korzót ábrázoló festményeken és grafikákon a sétány egy-egy jellegzetes pillanatát látjuk, mintha egy film kimerevített képkockái lennének.9 Feltárulnak előttünk a korzó különböző szakaszai nappali és esti fényben, hűvös és meleg időben, a szereplők
nézelődnek, sétálgatnak, kávéznak. A téma azonos, a nézőpont, a perspektíva és a képkivágat
teljesen különböző. Hol felsejlik a Budai Vár sziluettje, hol csak a Dunán kikötött gőzösöket
látjuk, hol a kávéházban üldögélők, hol a sétálók kapnak nagyobb hangsúlyt a képeken.

17. Őszi korzó. Hosszúra nyúlt árnyékok kísérik a sétálókat.
A Pesti Napló Képes Mellékletének összeállítása 1932
Fotók: Escher Károly
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18 Vasárnap délben a pesti korzón.
A Pesti Napló Képes Melléklete, 1931
Fotó: Escher Károly
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I V. f e j e z e t

Dunakorzó Budapesten, 1926,
az első korzót ábrázoló festmény
19. Képünk, a Dunakorzó Budapesten, 1926

22.	Dunakorzó, 1930-as évek

14

20. A pesti korzó, 1934 körül, Móra Ferenc Múzeum

23.	Dunakorzó, háttérben a Királyi Várral, 1930-as évek
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21.	Dunakorzó, 1935 körül

24.	Budapest Kálváriája, 1930-as évek
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I V. f e j e z e t

25. Korzón, 1930-as évek második fele

26.	Dunakorzó, 1930-as évek

27. A pesti Duna-korzó, 1930-as évek

Dunakorzó Budapesten, 1926,
az első korzót ábrázoló festmény

A korzó-ciklus egyes darabjainak beazonosítása a korabeli kiállítási katalógusok alapján lehetetlen feladat, hiszen a festmények reprodukciók és adatok nélkül vannak feltüntetve, ráadásul
valamennyi kép címében szerepel a korzó szó, hol egybe-, hol külön-, hol kötőjellel írva.10
Képünk esetében azonban a festmény hátoldalán található kiállítási raglap bizonyítja, hogy a
kép szerepelt a feljebb említett nürnbergi tárlaton, melynek katalógusából a kép keletkezésének pontos dátumát (1926) is megtudjuk.
A korzó-ciklus képei lényegében a 30-as években készültek, éppen ezért van nagy jelentősége ennek a korai alkotásnak, amely az első korzó-képnek tekinthető11, és amely a Móra Ferenc
Múzeum tulajdonában lévő A pesti korzó (Hölgyek a korzón) című festménynek az előképe,
amelyből színezett litográfia sorozat is készült, rámutatva a festmény népszerűségére.

törően, gyors gesztusokkal dolgozott. A spontánnak tűnő kompozíción valójában minden
vonal, minden színfolt átgondoltan került a helyére. Összegzően festett. Minden ecsetvonás
telitalálat. Életöröm, szabadság, hedonizmus.
Bár a korabeli hírlapíró óvva inti a fiatal hölgyeket a korzózás veszélyeitől, Vaszary képét látva
a pesti lányok, asszonyok fittyet hánytak az intelmekre. Ezen a képen, ahogy a többi korzós
jeleneten is Vaszary a hölgyeknek szánta a főszerepet.
„Korzózás. Természetesen, nincs semmi rossz a korzózásban. Fiatal emberre nézve meg már éppenséggel
nem, hanem azért, ha e sorok írója egy okos mama lenne, nem vinné korzózni a leányait, ellenben úgy
nevelné őket, hogy asszonykorukban se vágyjanak oda. Mert, legyünk csak őszinték. Korzóra az urak
nem házasodni, hanem flörtölni, kokettálni, pletykálni, sőt rossznyelvűsködni járnak. A hány dáma
mellett elmennek, annyi szemvillanás, ... és annyi szó. Szükségük van ezekre a többnyire cinikus, minden
esetben kritikus megjegyzésekre az asszonyoknak? mintha mindannyiszor egy-egy forró lehelet érné
lelkük hímporát. [...] Ha ön még csak tizenötéves, könyörgünk, mondjon le a korzózásról. Ha harminc,
akkor gondolja át, a mit itt megírtunk, és érteni fog minket. Ha serdülő leányai vannak, vigye őket
Budára sétálni, vagy a Ligetbe. a Margitszigetre, akár Piripócsra.”12

A most aukcióra kerülő remekmű lenyűgöző példája Vaszary 1920-as évek közepén
bekövetkezett stílusváltásának.
A világos alapból felragyog az egyirányban felvitt színes foltok csoportja, a gyors, spontán
ecsetmozgással feldobott kékek, sárgák, harsogó zöldek és vörösek között hangsúlyos szerepet
kap a világító fehér megannyi árnyalata. Vaszary az aprólékos részleteket elhagyva, lényegre
28.	Dunaparti korzó, 1933

29.	Dunakorzó, 1930-as évek

30. Képünk, a Dunakorzó Budapesten, 1926
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korzó ábrázolások

Duna-korzó,
Vaszary János gyűjteményes kiállítása,
Az Ernst Múzeum kiállításai CLI., Budapest, 1935. február, katalógus: 80., 160.Duna-korzó,
Vaszary János gyűjteményes kiállítása,
Az Ernst Múzeum kiállításai CLI., Budapest, 1935. február, katalógus: 109., 800.Hölgyek a korzón,
Vaszary János gyűjteményes kiállítása,
Az Ernst Múzeum kiállításai CLI., Budapest, 1935. február, katalógus: 115., 600.Dunakorzó,
A Szinyei Merse Pál Társaság reprezentatív kiállítása,
Az Ernst Múzeum kiállításai CLIII., Budapest, 1935. június, katalógus: 101., 1000.Dunaparti korzó,
Csoportkiállítás, Vaszary János festőművész, Borbereki K. Zoltán szobrászművész,
Az Ernst Múzeum kiállításai CLXV., Budapest, 1937. február, katalógus: 72., 500.- Dunakorzó,
katalógus: 95.
Dunakorzó,
pasztell, (j.j.l.: Vaszary J., Özv. Vaszary Jánosné úrnő tulajdona, Eladó), Vaszary János
emlékkiállítása,
Gróf Almásy-Teleki Éva Művészeti Intézete (volt Ernst Múzeum), Budapest, 1940. március
3-17., katalógus: 112
Dunaparti korzó,
olaj, A Szinyei Merse Pál Társaság Művésztagjainak Negyedik Kiállítása,
Nemzeti Szalon, Budapest, 1933. november - december, katalógus: 104., 1400.-

Korzó a Hangli előtt,
pasztell, KUT II. kiállítása, Nemzeti Szalon, 1925. március, katalógus: 167.
Kávéház a pesti korzón (Vigadó kioszk),
olaj, KUT III. Nagykiállítása, Ernst Múzeum LXXXII. kiállítása, 1926. március - április,
20,000.000.Dunakorzó Budapesten,
Neuzeitliche Ungarische Ausstellung, Nürnberg, 1929. 23. Februar bis 14. April,
kat.: 382, Donaukorso in Budapest, 1926, öl
Dunakorzó,
Vaszary János képei az Ernst Múzeum kiállításán,
Ernst Múzeum kiállításai CX., Budapest, 1930, katalógus: 46., 1800.Dunakorzó,
Mai magyar festők. A Tamás Galéria modern gyűjteményének bemutatása, XLVI. kiállítás,
1932. június - augusztus, katalógus: 76., 95.
Korzó,
tempera, A Szinyei Merse Pál Társaság Művésztagjainak Negyedik Kiállítása,
Nemzeti Szalon, Budapest, 1933. november - december, katalógus: 100., 800.Dunaparti korzó,
olaj, A Szinyei Merse Pál Társaság Művésztagjainak Negyedik Kiállítása,
Nemzeti Szalon, Budapest, 1933. november - december, katalógus: 104., 1400.A pesti Duna-korzó,
	II. Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás, Műcsarnok, 1934, katalógus: 212., 600.Duna-korzó,
olajfestmény, Vaszary János gyűjteményes kiállítása,
Az Ernst Múzeum kiállításai CLI., Budapest, 1935. február, katalógus: 66., 500.Esti korzó,
tempera, Vaszary János gyűjteményes kiállítása,
Az Ernst Múzeum kiállításai CLI., Budapest, 1935. február, katalógus: 70/a., 400.18
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V. f e j e z e t

A pesti Duna-korzó

A p e st i D u n a-ko r z ó
A Lánchíd és Erzsébet híd között húzódó Duna-partot már a XIX. század második felére
beépítették klasszicista szállodákkal és középületekkel, amelyek előtt alakult ki Pest közkedvelt sétatere, a korzó. Itt volt található a Ritz, a Tőzsdepalota, a Thonet-udvar, az Első
Magyar Biztosító Társaság székháza, a Grand Hotel Hungária, a Bristol és a Carlton. A szállodasoron kávéházak, éttermek és bárok sorakoztak. A Bristolban (ma Intercontinental)
működött a Nyugat irodalmi köre, és itt nyílt meg 1931-ben a Negresco kávéház.
A sétány közepén a Vigadó előtt helyezkedett el a Hangli. A kávéházat Hangel Márkusról,
Deák Ferenc inasáról nevezték el, aki a kávézót hűséges szolgálatáért, az utolsó éveit az
Angol Királynő Szállóban töltő Deák Ferenctől kapta.

31. A Hangli kioszk a Vigadó téren, 1930-as évek

32. A Mignon kávéház, 1930

22

A korzón esténként világvárosias hangulat fogadta a sétálókat; a kivilágított teraszokon
mindenhol szólt a zene, cigány, illetve jazz zenekarok játszottak.
A korzózók a sétány két oldalán sorjázó hajlított, csővázas, rögzíthető székeken, Buchwald
Sándor vas- és fémbútorgyáros tulajdonában lévő, ún. Buchwald-székeken pihenhettek
meg.
A főváros lakossága a székeken csak pénzért ücsöröghetett, a jegyeket a kis válltáskás
„Buchwald nénik” árulták. A székek annyira népszerűek lettek, hogy idővel már 4-5 sorban
sorakoztak.13

33. A Hangli a Vigadó téren, 1927

34. A Carlton terasz, 1935
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Mezei Ottó: Vaszary János és/vagy az új reneszánsz. 202. oldal
kivéve az 1914-ben festett Piétát és az 1918-ban festett Cirkusz című képeket
Abend auf der Margareteninsel (Gartenpartie) 1928, öl, kat.: 284
A magyar modernizmust képviselő mesterek mellett ott találjuk többek között Csánky Dénesnek, a Szépművészeti Múzeum későbbi igazgatójának, Turmayer Sándornak, Edvi Illés Aladárnak, Náray
Aurélnak és még sok másnak a nevét.
Csallóközi Farkas Lőrinc, Csánky Dénes, Déry Béla, Kotász Károly stb.
Nyugat, 1927, 3.szám, 291. old.
Pesti Napló. 1930.02.23., Kárpáti Aurél
Vaszary János: Hogyan jutunk festői kultúrához? KUT, 1928. február 28.
Vaszary: Dunaparti Korzó, Virág Judit Galéria, 2019
Korzó ábrázolások a korzó képek keletkezésének időszakában a kiállítási katalógusokban:
Korzó a Hangli előtt, pasztell, KUT II. kiállítása, Nemzeti Szalon, 1925. március, katalógus: 167.
Kávéház a pesti korzón (Vigadó kioszk), olaj, KUT III. Nagykiállítása, Ernst Múzeum LXXXII. kiállítása, 1926. március - április, 20,000.000.Dunakorzó Budapesten, Neuzeitliche Ungarische Ausstellung, Nürnberg, 1929. 23. Februar bis 14. April, kat.: 382, Donaukorso in Budapest, 1926, öl
Dunakorzó, Vaszary János képei az Ernst Múzeum kiállításán, Ernst Múzeum kiállításai CX., Budapest, 1930, katalógus: 46., 1800.Dunakorzó, Mai magyar festők. A Tamás Galéria modern gyűjteményének bemutatása, XLVI. kiállítás, 1932. június - augusztus, katalógus: 76., 95.
Korzó, tempera, A Szinyei Merse Pál Társaság Művésztagjainak Negyedik Kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest, 1933. november - december, katalógus: 100., 800.Dunaparti korzó, olaj, A Szinyei Merse Pál Társaság Művésztagjainak Negyedik Kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest, 1933. november - december, katalógus: 104., 1400.A pesti Duna-korzó, II. Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás, Műcsarnok, 1934, katalógus: 212., 600.Duna-korzó, olajfestmény, Vaszary János gyűjteményes kiállítása, Az Ernst Múzeum kiállításai CLI., Budapest, 1935. február, katalógus: 66., 500.Esti korzó, tempera, Vaszary János gyűjteményes kiállítása, Az Ernst Múzeum kiállításai CLI., Budapest, 1935. február, katalógus: 70/a., 400.Duna-korzó, Vaszary János gyűjteményes kiállítása, Az Ernst Múzeum kiállításai CLI., Budapest, 1935. február, katalógus: 80., 160.Duna-korzó, Vaszary János gyűjteményes kiállítása, Az Ernst Múzeum kiállításai CLI., Budapest, 1935. február, katalógus: 109., 800.Hölgyek a korzón, Vaszary János gyűjteményes kiállítása, Az Ernst Múzeum kiállításai CLI., Budapest, 1935. február, katalógus: 115., 600.Dunakorzó, A Szinyei Merse Pál Társaság reprezentatív kiállítása, Az Ernst Múzeum kiállításai CLIII., Budapest, 1935. június, katalógus: 101., 1000.Dunaparti korzó, Csoportkiállítás, Vaszary János festőművész, Borbereki K. Zoltán szobrászművész,
Az Ernst Múzeum kiállításai CLXV., Budapest, 1937. február, katalógus: 72., 500.- Dunakorzó, katalógus: 95.
Dunakorzó, pasztell, (j.j.l.: Vaszary J., Özv. Vaszary Jánosné úrnő tulajdona, Eladó), Vaszary János emlékkiállítása,
Gróf Almásy-Teleki Éva Művészeti Intézete (volt Ernst Múzeum), Budapest, 1940. március 3-17., katalógus: 112
Dunaparti korzó, olaj, A Szinyei Merse Pál Társaság Művésztagjainak Negyedik Kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest, 1933. november - december, katalógus: 104., 1400.Az 1925-ben festett Kávéház a pesti korzón (Vigadó kioszk) című kép alapvetően egy kávéházi jelenet
Pesti Hírlap, 1916. január
közölve: ld. 9. lábjegyzet

Virág Judit

35. A Negresco kávéház terasza a Korzón, 1937 körül →
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Czóbel Béla (1883-1976)

Kádár Béla (1877-1956)

Margerite, 1928

Álomkép, 1940-es évek eleje ¦ Dream, early 1940s

Akvarell, ceruza, pasztell, papír ¦ Aquarelle, pencil, pastel on paper, 47,5 x 63 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Czóbel 1928
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Margerite Paris

Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 46 x 29 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

tétel

tétel

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 11 111 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 16 667 – 22 222 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 667 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 400 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 889 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Gergely Mariann: Melankolikus utazás. Kádár Béla 1877-1956.
Budapest, Mű-Terem Galéria, 2002, 232. kép
¦ Gergely Mariann: Kádár Béla. A magyar festészet mesterei.
Kossuth Kiadó - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2015, 60. kép
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Mednyánszky László (1852-1919)

Mednyánszky László (1852-1919)

Asztalnál ülők ¦ Sitting at the Table

Havas háztetők ¦ Snowy Rooftops

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 28 x 39,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 21 x 26,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Mednyánszky

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 667 EUR
Becsérték: 3 200 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 889 – 11 111 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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Dési Huber István (1895-1944)

Boldizsár István (1897-1984)

Farakások Budakeszin ¦ Wood-stacks in Budakeszi, 1942-1943

Virágcsendélet ¦ Flower Still-life, 1950

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60,5 x 80,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Dési Huber

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 82,5 x 66,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Boldizsár 1950

Kezdő ár ¦ Starting price: 300 000 Ft / 833 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 340 000 Ft / 944 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Dési Huber István emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galéria,
Budapest, 1964, kat. 95. (Budakeszi farakások címen)
¦ Képzőművészek Új Társaságának kiállítása. Nemzeti Szalon,
Budapest, 1943, (Feltehetően Őszi táj címen)

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor a Bozsán-gyűjteményben

tétel
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tétel

vir ág

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Bozsán gyűjtemény. A könyvet szerkesztette és kiadja a Bozsán család,
Pauker Nyomda Kft., Budapest, 2010, 21. oldal
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Ziffer Sándor (1880-1962)
Zazar-parti részlet ¦ Coast of Zazar, 1937
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 56 x 70 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Ziffer Sándor 1937

Kezdő ár ¦ Starting price: 5 000 000 Ft / 13 889 EUR
Becsérték: 8 000 000 – 12 000 000 Ft
Estimate: 22 222 – 33 333 EUR

1.
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tétel

86

Csók István (1865-1961)
Varró sokác lány konyhában, 1910 körül ¦ Sewing Sokic Girl in the Kitchen, around 1910

¦ 51

tétel

Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
Beszélgetők ¦ Chatters

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60 x 50,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Csók I. B.P.

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 69 x 49,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Grünwald Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 4 444 – 6 667 EUR
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tétel

Váza, lefolyó cseppes díszítéssel, Zsolnay, 1900 körül ¦ Vase with dripping water decor, Zsolnay, around 1900
Keménycserép, ráillesztett plasztikus elemekkel, márványosan összemosódó opak és a savmaratás által fémesen csillogó eozin mázas felülettel.
Fazonszám ¦ Form number: 5451
Magasság ¦ Height: 22 cm, szélesség ¦ width: 11,5 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott M, 5451 ¦ raised round stamp, impressed M, number 5451

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 4 167 – 5 556 EUR

vir ág

judit

tétel

Keménycserép, plasztikus díszítőelemek. Felületét márványosan összefolyó, opak eozin mázak fedik.
Fazonszám ¦ Form number: 5903
Magasság ¦ Height: 14,6 cm, átmérő ¦ diameter: 16,3 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét festett pontkörben, MADE IN HUNGARY felirattal, masszába nyomott 5903, 2 keretben ¦
raised round stamp in dotted circle with MADE IN HUNGARY caption, impressed numbers 5903, 2 in frames

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 389 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR

Eltérő mázazású párdarabja reprodukálva ¦ Pendant with glaze variant reproduced:
¦ Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva: Zsolnay aranykora. Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal,
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Kossuth Kiadó, 2017, 422. ábra
¦ Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, 1853-2001,
The Bard Graduate Center for Studies in the Decoratve Arts, Design and Culture, New York, 2002. július 17. – október 13.
Csenkey Éva, Steinert Ágota: Hungarian Ceramics from the Zsolnay Factory, Yale University Press, New Haven and London, 2002, 72. ábra

88
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Virágtartó edény, pillangós díszítéssel, Zsolnay, 1900-1901 körül ¦ Plant-holder with Butterfly decor, Zsolnay, around 1900-1901
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Párdarabja reprodukálva ¦ Pendant reproduced:
¦ Fábián Sándor: Magyar art deco kerámiák.
Válogatás a magyarországi kerámiaművészet magángyűjteményekben lévő 1900-1945 közötti alkotásaiból,
Toni Sárközy, 2006, 27. ábra, 210. oldal
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Kádár Béla (1877-1956)
Fiatalok, 1927 körül ¦ Young People, around 1927
Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 101 x 76 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 38 000 000 Ft / 105 556 EUR
Becsérték: 60 000 000 – 90 000 000 Ft
Estimate: 166 667 – 250 000 EUR

Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Group exhibition of paintings, sculpture and drawings by American and European artists.
Brooklyn Museum, New York, 1928. január 10. – február 6. (Young people címmel)

Kádár Béla legsikeresebb festői korszakát két
egymástól jól elkülöníthető szakaszra lehet
osztani: a húszas évek, leginkább az expres�szionizmushoz köthető, úgynevezett „sturmos”
képeire, illetve a harmincas évek dekoratív, art
deco hatású aktjaira és csendéleteire. Az elmúlt
években azonban több olyan remekmű került
elő külföldi magángyűjteményekből, amelyek új
megvilágításba helyezik az életművet.
A húszas évek elején karakteres, népmeséket
idéző formavilágát a Berlinben élő, a Der Sturm
galériához köthető, expresszionista művészek
ihlették, különösen Heinrich Campendonk és
Marc Chagall volt rá nagy hatással. A húszas

1.

92

Kazimir Malevics: Téglalap és négyzet, 1915

2.

évek közepén, a népmesei világot fokozatosan
felváltotta egy, a Bauhaus, a kubizmus és a
konstruktivizmus színei és formái által ihletett
stílus. Kiemelkedő példája ennek az izgalmas,
de rövid periódusnak a most aukcióra kerülő
festmény, amely közel 100 év lappangás után
került elő Amerikából, ahol végig egy család tulajdonában volt.

mennyi kiadását, egészen a folyóirat 1932-es
megszűnéséig.1 Így akkor is biztosítva volt számára a folyamatos inspiráció, ha éppen nem
tartózkodott Berlinben. Ő maga is több alkalommal szerepelt a folyóiratban: 1924-ben a januári, februári és júliusi számokban, majd 1926
áprilisában a Der Sturm címlapján is Kádár munkája volt látható.

Kádár fogékony volt a korszak valamennyi stílusirányzatára, és pontosan ismerte az 1920as évek berlinjének nemzetközi „erőviszonyait”.
Egy kései interjúból kiderül, hogy szorgalmasan
gyűjtötte és tanulmányozta a Der Sturm vala-

Hogy milyen sikeres volt Kádár Berlinben, jól jelzi, hogy „ő volt az egyetlen a magyar Sturm-kiállítók között, aki ténylegesen elnyerte a gyűjteményt
gyarapító Nell Walden tetszését: az első kiállításról
nem kevesebb, mint tíz képet vásárolt meg.”2

El Liszickij: Proun 43, 1924
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Kazimir Malevics:
Fekete négyzet és vörös négyzet, 1915
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4.

Moholy-Nagy László: Am 7, 1926

A Fiatalok az európai avantgárd mozgalmak
legfontosabb stílusjegyeit hordozza, különös
tekintettel az orosz konstruktivizmus és a Bauhaus formanyelvére. Kádár kiváló érzékkel ötvözte korának meghatározó stílusirányzatait,
de mindezt egyéni látásmódjával fűszerezte.
Formavilága és kedvenc motívumai – a hangszerek, lovak, tehenek, kutyák és macskák –
végigkísérik életművét. A most aukcióra kerülő
festményen a figurák arcát, amelyek egyszerre
profilból és szemből is látszódnak, a kubizmus
ihlette. A geometriai formák – kör, négyzet –
az orosz konstruktivistákra, főként Malevicsra
vezethetők vissza. A letisztult formavilágot
letisztult színekkel hangsúlyozta. A Bauhaus
emblematikus színei, a kék-piros színek egyben
az amerikai zászlóra is utalhatnak. Akárcsak a
szintén Amerikából előbukkant Concertina esetében, itt is a kék-piros-fehér hármasára épül a

5.

Oskar Schlemmer:
Poszter a Great Bridge Revühöz, 1926

festmény. A korábbi, Sturmos korszakban, majd
pedig a későbbi, már az art deco jegyeit mutató
festményeken sokkal több színt használ.
Kádár nemcsak a német, hanem az amerikai
sikereit is Herwarth Waldennek köszönhette. Katherine S. Dreier, a New York-i Société
Anyonyme elnöke 1926-ban látogatott Berlinbe, hogy anyagot gyűjtsön egy tervezett kiállításhoz a Brooklyn Múzeumba, melynek célja a
nemzetközi modern festészet bemutatása volt.
A Sturmban választotta ki többek közt Kádár
alkotásait is. A brooklyni kiállításon figyelt fel
Kádár képeire a múzeum igazgatója, William
Henry Fox is, aki egy másik lehetőséget ajánlott
Kádárnak: meghívta, hogy legújabb műveivel
részt vegyen az 1928-ban rendezett kollektív
tárlaton. Kádár személyesen is ott volt a bemutatón, majd egy teljes évet töltött Amerikában.

6.

Juan Gris: Pierrot, 1919
Kunstmuseum Winterthur, Wintherthur, Svájc

Kinti barátai, a zenész Deák család segítségével
a következő években még számos kiállítása volt
New Yorkban, Philadelphiában és San Diegóban.
A nemzetközi kiállításoknak köszönhetően Kádár „húszas években készült műveit itthon szinte alig ismerték”3, és amikor amerikai útja után
végleg hazatért, egy teljesen új fejezetet nyitott
művészetében.
Kádár egy-egy külföldi útja előtt – vélhetően
dokumentációs céllal – lefotóztatta az eladásra
kivitt képeit. Többnyire sikeresen értékesítette
munkáit, így tapasztalatból tudta, hogy a képek
nem kerülnek vissza se Berlinből, se Amerikából, a kiállításokon szinte minden művét megvásárolják.4 A most aukcióra kerülő festmény
reprodukciója is szerepel abban a Rónai Dénes
által fotózott albumban, melyben Kádár az általa legfontosabbnak tartott képeit gyűjtötte ös�sze 1923 és 1927 között.

7.

1
2
3
4

A festmény reprodukciója a Rónai Dénes által fotózott albumban

Melanie Fisher: Heritage, Modernity and the Image of the Horse in the Art of Béla Kádár. Acta Historiae Artium 35. (1990-1992). 74.
Szeredi Merse Pál: Kádár Béla és a Walden-gyűjtemény. In: Berlin-Budapest 1919-1933. Budapest, Virág Judit Galéria, 2016, 123.
Gergely Mariann Melankolikus utazás. Kádár Béla. Budapest, Mű-Terem Galéria, 2002, 56.
Gergely Mariann: Kádár Béla ismeretlen képei üvegnegatívokon a Rónai Dénes hagyatékban. Artmagazin 2004/4., 44-49. o.
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Szántó Piroska (1913-1999)

Nagy István (1873-1937)

Domboldal ¦ Downhill, 1941

Folyóparton ¦ Riverside

Tus, papír ¦ Ink on paper, 61,5 x 96 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Szántó Piroska 941

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 30,5 x 44 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Nagy István

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 389 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 420 000 Ft / 1 167 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 2 222 – 2 778 EUR
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Szántó Piroska (1913-1999)

Czóbel Béla (1883-1976)

Fák ¦ Trees, 1943

Fák (Gros Rouvres) ¦ Trees (Gros Rouvres), 1927

Pasztell, papír ¦ Pastel, paper, 48 x 63 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Szántó Piroska 943.

Tempera, pasztell, papír ¦ Tempera, pastel on paper, 63,5 x 50,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Gros Rouvres Czóbel 1927

Kezdő ár ¦ Starting price: 280 000 Ft / 778 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 667 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 778 – 4 167 EUR

tétel

tétel

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Gordon Zsuzsa és dr. Váradi István magángyűjteménye.
Szekszárdi Művészetek Háza, Szekszárd,
1987. január 9. – március 30., kat. szám nélkül
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Kádár Béla (1877-1956)
Város ¦ City
Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 60 x 80 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 500 000 Ft / 20 833 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 27 778 – 41 667 EUR
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Réth Alfréd (1884-1966)

Frank Frigyes (1890-1976)

Parkban ¦ In the Park, 1964

Mártélyi kert, 1930 körül ¦ Garden in Mártély, around 1930

Olaj, kollázs, vászon ¦ Oil, collage on paper, 53 x 44 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: A. Reth 64.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 64,5 x 91,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Frank Frigyes

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 806 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 2 222 – 2 778 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 222 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 889 – 5 556 EUR
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A. Tóth Sándor (1904-1980)

Márffy Ödön (1878-1959)

Sümegi vár ¦ The Castle of Sümeg, 1970

Falu a hegy tövében ¦ Village in the mountains

Olaj, vászon, papírlemezen ¦ Oil, canvas on paperboard, 45,5 x 52 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: A. Tóth S. 1970
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Sümeg 1970 A. Tóth

Akvarell, papír ¦ Aquarelle on paper, 39,5 x 49,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Márffy

tétel

tétel

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 2 083 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 778 – 4 167 EUR
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Kezdő ár ¦ Starting price: 320 000 Ft / 889 EUR
Becsérték: 440 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 222 – 1 667 EUR
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tétel

Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
Nyár, 1911 körül ¦ Summer, around 1911
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 39,5 x 95 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: I. Grünwald B.

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 000 000 Ft / 19 444 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 27 778 – 41 667 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Dr. Gartner Pál tulajdonában
Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 145.
¦ Telepy Katalin: Iványi-Grünwald Béla.
Képzőművészeti kiadó, Budapest, 1985. katalógus szám: 145. (Vázlat a
nyárhoz címen)

1.

A Schiffer-villa Iványi pannójával, 1911

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ XI. Esposizione Internazionale della citta di Venezia, 1914
¦ A szecesszió Magyarországon (A XX. század művészete II.),
Budapest, Iparművészeti Múzeum, 1959. február 28 – március 28. (kat. sz. n.)
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tétel

Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975)
Bandázskötők ¦ Bandage Binders, 1924
Bronz, márvány talapzaton ¦ Bronze on marble base, Magasság ¦ Height: 37 cm
Jelezve a talapzaton ¦ Signed on the pedestal: K. Strobl. 1924

¦ 65

tétel

Róna József (1861-1939)
Akt ¦ Nude, 1910
Márvány ¦ Marble, Magasság ¦ Height: 60 cm
Jelezve lent ¦ Signed below: Róna 1910

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Kisfaludi Strobl Zsigmond gyűjteményes katalógusa,
Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 2004, katalógusszám: 74.

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 3 000 000 − 5 000 000 Ft
Estimate: 8 333 − 13 889 EUR

Kisfaludi Strobl Zsigmond egész pályáját a
századforduló szobrászatának Fadrusz János,
Zala György, Teles Ede, Strobl Alajos művészete által fémjelzett akadémikus, klasszicizáló
törekvései határozták meg. Művészeti hitvallásában a természetközeliséget hangsúlyozta,
ez az ő értelmezésében a közérthetőséget és
a látványhoz való viszonyulását is jelentette.
Az avantgárd művészet újabb és újabb formai
törekvései helyett következetesen és kitartóan
a hagyományos formanyelvet használta művészi mondanivalójának kifejezésére. Kisfaludi a

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Párdarabja a Magyar Nemzeti Galéria 19-21. századi szoborgyűjteményében

klasszikus bájt egyesíti a naturalista igazsággal. Jól megértett anatómiai ismeretei, zseniális
mesterségbeli tudása fény- és árnyékkeltésre
törekvő mintázásban mutatkoznak meg.
A két férfi aszimmetrikus csoportosítása, mozdulataik összefonódásának ritmusjátéka rendkívül átgondolt. Komponáláskor Kisfaludi a
klasszikus alapvetéseket követi: a kontraposzt
és az aranymetszés szabályait alkalmazza.
A két férfi talpainak elhelyezkedése, fejük és
karjuk vonalai is egy-egy háromszöget zárnak
be, egymás mozdulatait olyan precízen kiegyen-

súlyozva, hogy ha mértani középpontján forgatnánk a tárgyat, egy irányba se billenne ki.
A szobor a küzdelem előtti felkészülés pillanataiba avat be minket, a két bokszoló ugyan még
nyugalmi helyzetben van, de már tapintható
a mérkőzés feszültsége. Nemcsak a bandázs
megkötésére koncentrálnak, hanem magára a
küzdelemre. A sportolók kétségeinek, küzdelmének, kettejük összhangjának, egymást segítő
bajtársiasságának egyetlen kimerevített mozdulatba fogalmazása különösen nagy művészi
bravúr.

B á n G a b r i e ll a
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¦ 67

tétel

Schubert Ernő (1903-1960)
Fehér ház, 1930-as évek ¦ White House, 1930s

¦ 68

tétel

Réth Alfréd (1884-1966)
Halászok ¦ Fishermen, 1963

Tempera, karton ¦ Tempera on cardboard, 31 x 24 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Schubert Ernő
Hátoldalon ¦ On the reverse: Schubert Ernő hagyatéki bélyegző ¦ legacy stamp

Olaj, homok, vászon ¦ Oil, sand on canvas, 70,5 x 79 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: A Réth 63
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Réth Alfréd 70x80 - Halászok-

Kezdő ár ¦ Starting price: 180 000 Ft / 500 EUR
Becsérték: 400 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 111 – 1 944 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Wehner Tibor: A Szölke-Gyűjtemény. Festmény, grafika, szobor, érem.
Ferenczy Múzeumi Centrum, MűvészetMalom, Szentendre, 2019, 338. oldal
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Trauner Sándor (1906-1993)
Kép II., hátoldalon: Csendélet ¦ Picture II., on the reverse: Still-life, 1929
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 93 x 98,5 cm
Jelezve vakrámán ¦ Signed on the stretcher: Trauner S.

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 11 111 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 16 667 – 22 222 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ KÚT a Képzőművészek Új Társasága kiállítása,
Budapest, Nemzeti Szalon, 1930. január (kat. 205. Kép II. olaj, 400.-)
¦ Trauner (Párizs) kiállítás,
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1981. december - 1982. január (kat. 6. Kép II. 1929)

A K UT v o n z á s á b a n

Az 1924-ben alakult Képzőművészek Új Társasága az egyik legjelentősebb hazai modern
stílusok és szigorú művészeti programok felett
álló csoportosulás volt, mely igyekezett a nemzetközi művészeti világgal szoros kapcsolatot és
lépést tartani. Indulásakor a KUT legalább három
generációnyi modern képzőművész találkozóhelye és olvasztótégelye lett. A „nagy öregek”
közül Rippl-Rónai József, Vaszary János és Csók
István; az egykori Nyolcak közül Czigány Dezső,
Márffy Ödön, Czóbel Béla és Vedres Márk; a fiatalabbak közül pedig Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos és Pátzay Pál együttes fellépése, a

két háború közötti magyar modernizmus egyik
leggyönyörűbb fejezetének indulását jelentette.
Az 1924 és 1944 között működött KUT-ba az idők
során folyamatosan kapcsolódtak be a tehetséges fiatalok. Így 1925 és 1930 között például
Gadányi Jenő, Derkovits Gyula és Schönberger
Armand, valamint egy már korábban progres�szív főiskolai művészcsoportot alakító társaság,
melynek Trauner Sándor volt az egyik leginvenciózusabb tagja. Az 1927-ben elhunyt Rippl-Rónai
közvetlenül halála előtt így tett hitet a KUT-ban
fellépő fiatalság és a mindig megújuló modernizmus mellett: „…van már művészgárdánk, amely át
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van hatva azoktól a művészi törekvésektől, melyek
feltétlenül nyomot fognak hagyni a mi művészetünk
történeti fejlődésében. Bízom ebben a Társaságban, bízom bátorságukban, fiatalságukban, örülök, hogy velük együtt gondolkodó, együttműködő
lelkekre találtak íróink között, akiknek főtörekvése
– művészetről írván – szintén abban csúcsosodik
ki, hogy ostorozzon, vagy agyonhallgasson minden
művészietlen dolgot és magasztaljon mindent, ami
mellékérdek nélkül, bátran és önfeláldozással az új
művészetet szolgálja.”
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K é p I . – K é p II .

Kassák a KUT 1930. januári tárlatán (ahol
egyébként ő is kiállított) megjelent fiatalokat
meghívta a folyóirata holdudvarában működő
Munka-körbe, mely elsősorban a baloldali értelmiség és a legifjabb avantgárd művészek számára kínált teret, azaz kapcsolatokat és lehetőségeket. Kepes György így emlékezett rá egy
későbbi interjúban: „Kassáknak valóban rendkívüli
hatása volt ránk. Nemcsak önmagában, hanem ő
volt az ablak, amelyen a világba láthattunk.” A frissen diplomázott Trauner, ezen a kiállításon két
olajfestményével szerepelt. A Kép I. ma a Magyar
Nemzeti Galéria modern gyűjteményének egyik

1.

A kép hátoldala

2.

Alekszander Rodcsenko: Absztrakt mű, 80. (Fekete a feketén), 1918,
MoMa, New York, USA

Trauner képei a vélemények kereszttüzében

A Rippl-Rónai által említett, a modern képzőművészetek mellett elkötelezett írók között volt
Kassák Lajos is, aki Munka című folyóiratának
1930. februári számában méltatta a KUT körében megjelent legfiatalabbakat: „A KUT fiataljai
Trauner Sándor, Schubert Ernő, Kepes György, Korniss Dezső, Hegedüs Béla, Vajda Lajos, hat egészen
fiatal ember … az úgynevezett háborús generációhoz tartozik… Hatuk közül Vajda Lajos áll legközelebb az iskolai modernséghez s Trauner Sándor
lépett el legmesszebb a részletértékeket hangsúlyozó izmusoktól, tányéros, fotós formakompozíci-

ójával már majdnem teljességében ki tudja fejezni
önmagát. Milyen érdekes, hogy semmi feltűnő,
semmi extravagancia nincs ezen a képen, szerényen elbújik a kiállítás impresszionista színegyvelegében s mégis, aki észreveszi, arra mély, majdnem
megdöbbentő hatást gyakorol. Formáiban puritán
és ésszerűen egyszerű architektúra, színeiben a
mély barnák variálása. Az impresszionisták előtt
monoton egyhangúság ez, de lényegében abszolút
festőiség, lírai kiélvezése egyazon szín ezer árnyalatskálájának.” Kassák itt még nem fejezte be
Trauner ekkor kiállított képeinek méltatását, a

további biztos fejlődés reményével kecsegtetve
olvasóit. Ugyanekkor a Magyarság című napilap
mára teljes emléktelenségbe veszett „kritikusa”,
frappánsnak vélt véleményét a következőképp
fogalmazta meg Trauner produkciójáról: „…egy
üres tányér, egy csontváz és egy női fénykép beragasztva. Címe: Csendélet. De az is lehetne, hogy:
miattad nem tudok enni.” A szerző egész cikke
ebben a stílusban mondott elmarasztaló ítéletet
a KUT aktuális tárlatán megjelent művek többségéről.

büszkesége, a másik pedig a most aukcióra kerülő Kép II. címen bemutatott alkotás volt. A két
mű nyíltan vall a kubizmus értő ismeretéről, de
Trauner és társai konstruktív-szürrealizmusként határozták meg stílustörekvésüket. „Az
orosz konstruktivizmusból indultak ki, elsősorban
Rodcsenko és El Liszickij műveit írták át egyéni
módon, szociális tematikával gazdagítva” – írta
Kopócsy Anna remek KUT-monográfiájában.
Kepes György pedig így nyilatkozott arról, hogy
milyen inspirációkat kaptak ekkor csendéleteikhez az orosz művészektől: „Emlékszem, láttunk
az orosz Sterenbergtől egy ilyen képet. Traunernek

3.

volt egy könyve az orosz művészetről – abban
szerepelt a reprodukció, amely nagy hatással volt
ránk.” Trauner 1981-1982 fordulóján a Magyar
Nemzeti Galériában rendezett gyűjteményes
kiállításán mindkettő, 1929-ben született Kép
szerepelt. A mostani aukción felbukkanó Kép II.
kivételes lehetőséget biztosít, hogy a két háború közötti hazai avantgárd egy kivételes és ikonikus műve megtalálja a helyét. A vászon hátoldalán Trauner egy majdnem befejezett, további
csendélete látható.

El Liszickij – Proun G.B.A., 1923 körül
Kunstmuseum Den Haag, Hága, Hollandia

A t á bl a k é p t ő l a f i l m i g

A KUT-kiállítást követően Kepes Berlinbe,
Trauner pedig Franciaországba emigrált. Párizsban a festészettel majdnem teljesen felhagyva,
a filmművészet irányába fordult. Évtizedeken
át a leghíresebb francia, majd amerikai filmrendezőkkel dolgozva, gyorsan világhírűvé vált

díszlet- és látványtervezőként működött. Közel
hetvenéves volt, amikor visszatérve Európába,
megtervezte Luc Besson Metro című filmjének
díszleteit. Az Oscar- és Cézar-díjas Alexandre
Trauner neve jóval ismertebb Franciaországban
és a tengeren túlon, mint hazájában.

Rum Attila
4.
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Trauner Sándor Oscar-díjjal jutalmazott díszlete
a Legénylakás (The Apartment, 1960) című filmhez
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¦ 70
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Markó Ferenc (1832-1874)

Molnár József (1821-1899)

Pihenőidő ¦ Rest Period, 1863

Tátrai vízesés ¦ Waterfall in the Tatra Mountains

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 73 x 95 cm
Jelezve középen lent ¦ Signed bottom center: Markó F. 1863.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 126,5 x 95 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Molnár J

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 1 800 000 – 2 600 000 Ft
Estimate: 5 000 – 7 222 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 13 889 EUR

tétel

tétel

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV 53. Képaukció, Budapest, 1980. december, (kat. 139.)
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Mednyánszky László (1852-1919)
Eső előtt ¦ Before the Rain
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 39 x 49 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Mednyánszky

Kezdő ár ¦ Starting price: 5 500 000 Ft / 15 278 EUR
Becsérték: 8 000 000 – 12 000 000 Ft
Estimate: 22 222 – 33 333 EUR

1916. január 12.
A nagy aláfestett vásznakat úgy kezelem, hogy étherrel kidörzsölöm a világos részeket. Wienben
lévén, főhangsúlyt a figurális motívumokra kell helyezni. Éthert Schindler kapitány segítségével
kaphatok. 2 csak rajz. Egy katonamodellre lesz szükségem. Kevés szín, sok tónus, színes szürkék,
diszkréten úszó színekkel, sok dörzsölés és aquarell aláfestés.
Mednyánszky László naplója

1.

120

Katona lövészárokban –
Mednyánszky László tanulmányrajza
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tétel

Vörös Géza (1897-1957)

¦ 74

tétel

Anna Margit (1913-1991)
Álló nő ¦ Standing Woman, 1937
Tempera, papír vászonon ¦ Tempera, paper on canvas, 98,5 x 68 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Anyai ölelés (Erkély) ¦ Maternal Embrace (Balcony), 1936
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 80 x 91 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Vörös Géza 36.

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 600 000 Ft / 7 222 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 600 000 Ft / 7 222 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ korábban Gerhard Weißenbach kollekciójában

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ KUT. Képzőművészek Új Társasága kiállítása. Nemzeti Szalon,
Budapest, 1936. február 23. – március 8., (feltehetően kat. 129. Erkély)
2.
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Kabos Gyula az Úrilány szobát keres c. filmben,
háttérben Vörös Géza festménye
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Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Schloss Dachau, 1985
¦ Anna Margit életmű kiállítás és könyvbemutató, KunstBetrieb Dachau, 1989
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Art-Das Kunstmagazin, Hamburg, Februar 1985
¦ Hegyi Lóránt: „Anna Margit Álom és valóság között”, 1989, 7. kép
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Scheiber Hugó (1873-1950)

Rippl-Rónai József (1861-1927)

Zongoránál ¦ At the Piano

Füstös kis kaszinó - Bandi zenél ¦ Smoky Little Casino - Bandi Playing Music, 1917

Szén, papír ¦ Coal on paper, 40,5 x 27 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Scheiber H

Ceruza, pasztell, papír ¦ Pencil, pastel on paper, 31 x 45 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Füstös kis kaszinó Bandi zenél Emlékül Lacinak Rónai 1917

Kezdő ár ¦ Starting price: 850 000 Ft / 2 361 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 200 000 Ft
Estimate: 3 889 – 6 111 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 806 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 778 – 4 167 EUR

tétel

124

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

tétel

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

125

¦ 77

tétel
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vir ág

Kmetty János (1889-1975)
Cigarettázó nő ¦ Woman with Cigarette

¦ 78

tétel

Vaszary János (1867-1939)
Virágcsendélet ¦ Flower Still-life

Akvarell, papír ¦ Aquarelle on paper, 25,5 x 18,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Kmetty

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 25,5 x 41 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Vaszary J.

Kezdő ár ¦ Starting price: 240 000 Ft / 667 EUR
Becsérték: 400 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 111 – 1 944 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 528 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR
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Batthyány Gyula (1887-1959)
Dámák ¦ Ladies
Akvarell, gouache, papír ¦ Aquarelle, gouache on paper, 46 x 31 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Batthyány.

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 600 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 19 444 EUR

1.

128

Leon Bakst: Kosztümtervek, 1911
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¦ 81

Váza, szecessziós, aranyozott Osiris-fém montírozással és türkiz-berakással, Zsolnay – Osiris, 1900 körül ¦
Vase with Art Nouveau, gilded Osiris metal-mounting and turquoise inlay, Zsolnay – Osiris, circa 1900

Váza, reliefarany rózsalugas dekorációval, Zsolnay ¦ Vase with gilded Rose arbor decor, Zsolnay, 1906

tétel

tétel

A vázában talált papírok alapján a váza egy 1902-ben kötött házasság alkalmával nászajándék volt. 1942-ben a
tárgyat tovább ajándékozták a család Percival nevű gyermekének. „Meinem lieben Sohn Percival, zur Erinnerung an
Mütterle. Ein Geschenk zu meiner Hochzeit, am 19. August 1902, in Stuttgart.” ¦
Based on the papers found in the vase, the vase was a wedding gift for a marriage held in 1902. In 1942, the object
was gifted to the child of the family named Percival.
Aranyozott fém, türkiz-berakásos szerelékbe foglalt keménycserép vázatest, márványosan összefolyó, opak eozin
mázas festés, savmaratott, selymes felülettel.
Fazonszám ¦ Form number: nincs ¦ none
Magasság ¦ Height: 15,8 cm, szélesség ¦ width: 8 cm
Jelzés ¦ Signed: masszába nyomott OSIRIS., 642, 35, 15, pecsételt OSIRIS 642 ¦ impressed OSIRIS., 642, 35, 15,
stamped OSIRIS 642 captions

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 944 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 300 000 Ft
Estimate: 2 778 – 3 611 EUR

Dekorterv ¦ Design by: Zsolnay Júlia
Keménycserép. Kék kristálymázas alapon reliefarannyal keretelt és belső rajzolatban magas tüzű mázas festés.
A váza enyhén kiszélesedő talpon áll, egyenletesen szélesedő teste vállnál legömbölyödik, kerek szájrészén gyűrűs
perem. Márványos, kék színű kristálymázon jelenik meg a japán ún. satsuma technikával kivitelezett kacskaringós
szárú leveles, virágos rózsalugas díszítés. A dekoráció kompozíciós elrendezése a vázatest felső és alsó részére
rendezi a növény leveleit, virágait, a középső részen ezáltal szabadon érvényesülhet a kristálymáz rajzolata.
Fazonszám ¦ Form number: 8192
Magasság ¦ Height: 31 cm, szélesség ¦ width: 19 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 8192, 27 ¦ raised round stamp, impressed 8192, 27
numbers

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR

A vázatest formaanalógiája kiállítva és reprodukálva ¦ Pendant exhibited and reproduced:
¦ Galeria Miedzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, 2017. április 19. – július 2. Zsolnay.
Wegierska secesja/Hungarian Art Nouveau, Janus Pannonius Múzeum, 152. oldal
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Fényes Adolf (1867-1945)
Csendélet kártyákkal ¦ Still-life with cards, 1913
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 90 x 105 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Fényes A. 1913

Kezdő ár ¦ Starting price: 24 000 000 Ft / 66 667 EUR
Becsérték: 40 000 000 – 50 000 000 Ft
Estimate: 111 111 – 138 889 EUR

1.

Pólya Tibor karikatúrája Fényes Adolfról,
Színházi Élet, 1918. szeptember 8., 25.

2.

Paul Cézanne: Csendélet almákkal, 1893-1894
J. P. Getty Museum, Los Angeles

Fényes Adolf 1912 őszén – több, mint öt év
„hallgatást” követően – az Ernst Múzeumban mutatta be új festményeit, melyek tematikájában – enteriőrök és tájképek mellett – a
csendéletek domináltak. Lázár Béla lényeglátó
elemzése alapján Fényes a „magyar csendéletet” teremtette meg: új stílusában a felülnézeti
perspektíva „naiv rálátását” hétköznapi, „naiv”

3.

Fényes Adolf: Csendélet, 1912
lappang

4.

motívumokkal vegyítette. Ezzel együtt, Cézanne
művészetéhez hasonlóan a dekorativitás eléréséig alakította kompozícióit – mindig úgy,
hogy „a tárgy belső természetével ne kerüljön ellentétbe.” Csendéletein az „egyszerű asztalterítés
tárgyai” láthatók úgy, hogy „a formák a dekoratív
összeállítás mellett önálló életet is élhessenek.” 1
Azaz a Matisse-i értelemben vett „képi orna-

Henri Matisse: Csendélet rózsamuskátlival, 1910
Pinakothek der Moderne, München

mentika” mellett továbbra is az anyagszerűen
megfestett felületek, valamint a világosan szerkesztett térbeli viszonyok domináltak képein.2
Ugyanakkor Fényes túllépett az impresszionizmuson: egyéni modernizmus-értelmezése
– hasonlóan Rippl-Rónai „kukoricás” képeihez
– a magyar avantgárd ébredésének pillanatában
is meglepően érvényes álláspontként hatott.3

Fényes csendéletei két eltérő – ugyanakkor
sokszor egymást átfedő – közeget jelenítenek
meg: a paraszti és polgári környezet jellegzetes
tárgyait. Az 1913-as datálású, Fényes ismert
csendéleteinek sorába illeszthető képen tipizált
paraszti enteriőrbe nyerünk bepillantást: a gazdagon díszített terítővel beborított asztalon vágott virágok és egy cserép muskátli, mögöttük a

falon sokszorosított Krisztus-kép függ.
A kép további elemei ugyanakkor egy ponton kiegészítik, árnyalják Fényes csendéleteinek sorát
– az előtérben ugyanis két félig üres borospohár
mellett félbehagyott kártyaparti nyomai fedezhetők fel. A beállított csendéleteken felsorakoztatott virágok, cserepek és vázák, valamint
díszített kugler-sütemények és mézeskalá-

csok mellett a most újra előkerült kép a férfiak
nyáresti mindennapjaiba enged bepillantást,
így egyúttal feszült átmenetet teremt Fényes
„szociális” életképei és „dekoratív” csendéletei
között.

Szeredi Merse Pál

1. Lázár Béla: Fényes Adolf új stílusa, in: Fényes Adolf újabb festményei és rajzai gyűjteményes kiállításának katalógusa (Az Ernst Múzeum kiállításai, 4), Ernst Múzeum, Budapest, 1912, 4.
2.	Révész Emese: Fényes Adolf (A magyar festészet mesterei, II/2), Kossuth Kiadó, Budapest, 2014, o. n.
3.	Hauser Arnold az 1912-es kiállításról megjelent kritikájában egyenesen Lukács György maximáját alkalmazta Fényesre: „Fényes Adolf is, mint minden impresszionista festő, csak annyiban nagy, amennyiben nem impresszionista.” [h. a.],
Fényes Adolf kiállítása az Ernst-múzeumban, Temesvári Hírlap, 1912. november 1., 4. Idézi: Tímár Árpád (szerk.),
Az utak elváltak, Budapest – Pécs, Janus Pannonius Múzeum – MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2009, 3. kötet, 457–458.
V. ö.: Lukács György, Az utak elváltak, Nyugat, 1910. február 1., 190–193.
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Nagy Oszkár (1883-1965)
Utcarészlet kislánnyal ¦ Street with a little Girl, 1923

¦ 84

tétel

Kádár Géza (1878-1952)
Nagybányai házak (Veresvíz) ¦ Houses of Baia Mare (Veresvíz), 1938

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 31 x 31 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Nagy Oszkár 923

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 66,5 x 79,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Géza 1938

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 806 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 778 – 4 167 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 13 889 EUR
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Góth Móric (1873-1939)
Holland tengerpart ¦ Coastline in the Netherlands
Olaj, fa ¦ Oil on wood, 45,5 x 56 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Góth M

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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Fenyő György (1904-1978)
Dél-francia táj, 1929-1930 körül ¦ Landscape in Southern France, around 1929-1930
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 65 x 74,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed
Hátoldalon ¦ On the reverse: Fenyő György hagyatéka bélyegző ¦ legacy stamp

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 11 111 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 9 000 000 Ft
Estimate: 16 667 – 25 000 EUR
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Iványi Grünwald Béla (1867-1940)
Koratavasz (Virágszedők) ¦ Early Spring (Flower Pickers), Anzio, 1905

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor a Bozsán-gyűjteményben

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 47,5 x 34,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Grünwald Béla Anzio

Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Grünwald Iványi Béla gyűjteményes kiállítása,
Budapest, Nemzeti Szalon, 1906. február –március,
(kat. 24. Kora tavasz, pasztell, 450 korona)

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Bozsán gyűjtemény. A könyvet szerkesztette és kiadja a Bozsán család,
Pauker Nyomda Kft., Budapest, 2010, 63. oldal
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Scheiber Hugó (1873-1950)
Vitorlások ¦ Sailors
Gouache, pasztell, papír ¦ Gouache, pastel on paper, 60 x 49,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Scheiber H

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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Gulácsy Lajos (1882-1932)
Szappanbuborék, 1911 körül ¦ Soap Bubbles, around 1911
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 73,5 x 58,5 cm
Jelzés nélkül, töredékes jelzés jobbra ¦ Not signed, fragmentary signature on the right

Kezdő ár ¦ Starting price: 12 000 000 Ft / 33 333 EUR
Becsérték: 20 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimate: 55 556 – 83 333 EUR

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ Bizományi Áruház Vállalat 39. képaukció, Budapest, 1976. május, (kat. 97. Rokokó figura)
Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor ifj. Dr. Hirsch Dezső tulajdonában
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Gulácsy Lajos kiállítása, Rónai Dénes fotóművész műtermében,
Budapest, Váci utca 17., 1912. március 28. – április ?

„Ez a költő, aki ecsetjével verseket festett, céhbeli volt
az írók között is.”

(Kosztolányi Dezső)

„Két kor ihlette meg különösen: a reneszánsz és a francia társasági élet ragyogó ideje, a rokokó. Firenze,
Padova, Bologna és Venezia népe mozog a vásznakon. Papok, barátok, ragyogó nők, ifjak és dúsgazdag
vének, kalandorok váltakoznak tarkán, színesen és mégis nemes patinával bevonva. Megragadó biztossággal tolja elénk a padovai polgár képét, Francesca da Rimini arcvonását, az ismeretlen férfi mellképét. Egy
másik sorozatban pedig a rokokó rizsporos, kényeskedő formáit eleveníti meg halvány pasztelleken. Van
egy képe, amely szimbóluma lehetne ennek az egész kornak. Egyetlen férfialakot ábrázol, asszonyos
formájú, törékeny, karcsú férfit, kék selyemkabátban, fehér harisnyában és csatos lakktopánban. Ez
az úr, a finom gavallér szappanbuborékokat fúj, és precieuse melankóliával néz a mélán szálló színes
gömbök után” – olvasható Gulácsy Lajos barátja, Rónai Dénes fotóművész műtermében rendezett
kiállításának egyik méltatásában. Török Gyula cikke, mely 1912. március végén jelent meg a Magyar
Hírlapban, Gulácsy intim műteremtárlatának remek bemutatása. A kiállítás ideje alatt számos kritika
jelent meg a budapesti lapokban, a tárlatlátogató közönség figyelmének felhívására. Dutka Ákos, a
híres nagyváradi költő, író és újságíró, egy nappal a fentebb idézett cikk előtt közölte gondolatait barátja kiállításáról: „Itt a diszkréten elfüggönyözött szobákban, kedves bútorok között jól hatnak és illúziót
gerjesztenek e képek a falakra akasztva, a széken vagy az asztal alatt elhelyezve, gondosan kerülve a kritikus napvilágot, sejtelmesen éreztetve azt, amit a művész beleképzelt vásznába. Különösen Florenz az, mely
őt megihleti és az angol preraffaeliták. […] Ily »gondolatfestés« vonul végig Gulácsy többi képein is, mint
a »Templomból kijövet« szép tájképhangulatával vagy a »Szappanbuborék« groteszk rokokó alakjaival.”
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1.

Gulácsy Lajos: A púpos vénkisasszony
régi emlékeit meséli Herbertnek, 1911-12 körül,
magántulajdon

Míg Dutka szövege nem egészen egyértelmű, hogy a „Szappanbuborék” esetében
egy többalakos képről ír, vagy csupán alakokra utal a mondat első felében említett másik
festménnyel összevonva, addig Török írása már
egyértelműen beazonosíthatóvá teszi a most
aukcióra kerülő képet. A Rónai Dénes műtermében rendezett kiállítás általános tetszést aratott
mind a közönség, mind pedig a kritikusok körében. Az Interieur című, reprezentatív kiadású
lakás- és kávéházművészeti folyóirat így kommentálta a mintaszerűnek tartott tárlatot: „Kiállítás – interieurben! – ez a gondolat noha elvében
újnak nem is nevezhető, abban a formában, ahogy
itt megvalósítani láthatjuk, gyakorlatilag és művészetileg is olyan komplet kialakultsággal szabta
meg az intim kiállítások jövőjét, hogy abból immár
principiumok is levonhatók.” A cikk azonban nem
kizárólag azért jelentős, mert felismerte, hogy
bizonyos művészek és művek bemutatására a
nagy kiállítóhelyek seregszemléi kevésbé alkalmasak, de azért is, mert ebben a cikkben három
fotográfia is megjelent a Rónai-szalon falain és
bútorain, és azok alatt elhelyezett Gulácsy-mű-

2.

Jean-Antoine Watteau: Indulás Cythera szigetére, 1717,
Musée du Louvre, Párizs

vekről. A Rónai Dénes által készített fotográfiák közül a szakirodalom mindig csak egyet és
pont ugyanazt reprodukálja, azt is rendszeresen
megvágva, és így lényeges részeket lehagyva
róla. Sajnos a Szappanbuborék egyiken sem felismerhető, bár a művész aktuális monográfusa
beazonosítani vélte azt egy másik, ma még lappangó kép részletében.
	Gulácsy Lajos egész életműve a saját
rögvalóságából térben és időben való elvágyódás kifejeződése volt. A nyomor közeli budapesti lét szomorú és szegényes realitásából az
elegancia, az előkelőség és választékosság, a jó
ízlés és modor képzelt világába merülve alkotott, és próbált létezni. Mint azt Király Erzsébet
remek tanulmányában írta: „Gulácsynál a rokokó
az álmok birodalmába visszaszorított és onnan
fölidézhető életlehetőség is. A művész »időutazásai« során más korszakokban, így a középkor, a reneszánsz és a biedermeier világában is elmerült, s
erről festmények tanuskodnak, de a rokokónak az
ő betegségbe fordult bohém életében kitüntetett
szerep jutott. Rokokó tárgyú művei szám szerint is
a legtöbbek, de figyelemre méltóak azok az írásmű-

3.

Gustaf Lundberg: Beata Sparre úrhölgy,
magántulajdon

vei is, melyekben gáláns álmodozásairól vagy talán
valódi kosztümös csínyeiről vall.”
Míg Antoine Watteau, a francia rokokó elindítója, híres festményén Cythera szigetére, a romlatlan természet képzelt világába
irányította alakjait, addig Gulácsy külön bejáratú, fanyar álomvilága egy kitalált meseváros
mindennapi életének megteremtésében öltött
formát. „Na’Conxypan”-nak nevezett álomvilágát különös, groteszk és fantasztikus figuráival
népesítette be. Watteau a „gáláns ünnepségek”
festőjeként vált híressé, Gulácsy pedig a „gáláns mindennapok” krónikásaként lépett fel. A
Szappanbuborék mesebeli, valóságon túli és feletti jelenetében egy rizsporos parókás nemesúr
nem a peckes kardjával feltűnősködik, hanem
egy üres szobában buborékeregetéssel múlatja
az időt. A graciőz márki természetesen Gulácsy
alteregója, aki idővel át is vette az irányítást a
művész életében.
„A Caffe Greco bútorai sokat tudnának
beszélni. Hát még ha a rococo ízlésű festmények
elsusognák azokat a legendaszerű históriákat,
melyek e kedves helyhez fűződnek. […] Beléptem

4.

Karel Dujardin: Buborékfújó fiú, 1663,
Statens Museum for Kunst, Koppenhága, Dánia

az ancienne caféba. Öltözetem változott. Gyöngén
almazöld Watteau-kabátka, olvadékony selyemből,
a porlepte gamásni helyett finom ivoir harisnya,
ezüst csatos, magas sarkú topán, á la Berger mell
és mancsett, régi veneziai csipkéből. Egy festményem volt az ár, amit a csipkéért adtam a kereskedőnek. Az aranylánc egy régi svájci órát tartogat,
mely még 1710-ben Constanzban készült, és tojás
alakú. […] Egy bájos rococo porcelán baba volt karjaimba fűzve, egy élő festmény Greuze-től, ugyanazokkal az ártatlan kék szemekkel és dús ajkakkal.
Galamb helyett játékdoboz volt a kezében. Mindig
színesebbnek láttam és értékesebbnek kedvenceimet a valóságnál.” Gulácsy 1909-ben megjelent,
korábbi római utazásának valóságot és képzeletet keverő leírásában, mintha a Szappanbuborék
figurája elevenedne meg. A festmény Gulácsy
saját kezűleg vezetett és szerencsésen fennmaradt eladási naplója szerint, egy a kutatás
számára eddig ismeretlen kolozsvári kiállításon
került ifjabb dr. Hirsch Dezső tulajdonába. A képet a művész Szappanbúborék címen jegyezte
fel.

Rum Attila
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Innocent Ferenc (1859-1934)

Váza, ombia (Allium hollandicum) – dekorral, Émile Gallé, 1900 körül ¦
Vase, ombia (Allium hollandicum) – ornaments, Émile Gallé, around 1900

tétel

tétel

Grande fête

Fúvott, színtelen, átlátszó és borostyánsárga kétrétegű üveg, cameo maratott, csiszolt díszítéssel.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 68 x 55,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Innocent

Magasság ¦ Height: 63,5 cm, szélesség ¦ width: 24 cm
Jelzés ¦ Signed: a tárgy oldalának alján cameóban „Gallé” ¦ in cameo at the bottom of the object „Gallé”

Kezdő ár ¦ Starting price: 300 000 Ft / 833 EUR
Becsérték: 600 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 667 – 2 778 EUR

146

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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Czene Béla (1911-1999)
Theokritosz versére ¦ To Theocritus' Poem, 1976
Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 100 x 50 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Czene Béla 1976
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Theokritosz versére Czene Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 222 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 3 889 – 6 667 EUR
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Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Dévényi Iván gyűjteményében

Czóbel Béla (1883-1976)
Zöldruhás nő, 1960-as évek vége ¦
Woman in a Green Dress, end of the 1960s
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 43,5 x 26 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Czóbel

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 667 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 2 778 – 4 167 EUR

vir ág

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Dévényi Iván Gyűjtemény. Győr, Múzeumi Képtár, 1977, kat. szám nélkül
¦ Az esztergomi Dévényi-gyűjtemény kiállítása.
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 1983, kat. 90.
¦ A Dévényi gyűjtemény.
(szerk: Virág Judit-Törő István) Mű-Terem Galéria, Budapest, 2006, kat. 61.
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ A Dévényi gyűjtemény.
(szerk: Virág Judit-Törő István) Mű-Terem Galéria, Budapest, 2006, 92. oldal
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Rippl-Rónai József (1861-1927)
Enteriőr ¦ Interior, 1905
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 70 x 100 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Rónai

Kezdő ár ¦ Starting price: 120 000 000 Ft / 333 333 EUR
Becsérték: 200 000 000 – 300 000 000 Ft
Estimate: 555 556 – 833 333 EUR

PROVENIENCIA ¦ PROVENANCE:
¦ Engelmann Zsigmond és Khon Flóra gyűjteményében,
¦ majd a Vajdaságban élő leszármazottak gyűjteményében

A festményről külön kiadvány készült ¦ There is an extra booklet about this painting
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rippl-rónai józsef
Enteriőr ¦ Interior, 1905

www.viragjuditgaleria.hu

Rippl-Rónai József (1861-1927)

Enteriőr

v i r ág J u d i t:

Rippl-Rónai József (1861-1927)

Enteriőr ¦ Interior, 1905

Kiadta a VIRÁG JUDIT GALÉRIA és AUKCIÓSHÁZ 2022
Foto: Mester Tibor

¦

Katalógus terv: ©Kovács Ildi – Molnár Dénes, KOMOgroup ¦ Nyomás és kötés: Pauker nyomda

¦

Interior, 1905

Rippl-Rónai József (1861-1927)

Enteriőr

v i r ág J u d i t:

Rippl-Rónai József (1861-1927)

Enteriőr ¦ Interior, 1905
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Enteriőr ¦ Interior, 1905
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 70 x 100 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Rónai
Kezdő ár ¦ Starting price: 120 000 000 Ft / 333 333 EUR
Becsérték: 200 000 000 – 300 000 000 Ft
Estimate: 555 556 – 833 333 EUR

PROVENIENCIA ¦ PROVENANCE:
¦ Engelmann Zsigmond és Khon Flóra gyűjteményében
¦ majd a Vajdaságban élő leszármazottak gyűjteményében
1. A kép hátoldala

2

3

¦

Interior, 1905

Rippl-Rónai József (1861-1927)

Enteriőr

¦

Interior, 1905

I. fejezet

A rejtőzködő
remekmű
2. Rippl-Rónai József: Család, 1904
(Rippl József, Knezevich Anna, Rippl Lajos, Piatsek Margit, Rippl-Rónai Ödön, Lazarine Baudrion)
lappang
4. Rippl-Rónai József: Piacsek bácsi felolvas Lazarinnak, 1907 körül, magántulajdon

3. Rippl-Rónai József:Mandolinozó nő és egy szőke fiú, 1905,
lappang

Óriási élmény és öröm egy olyan remekmű felbukkanása, melynek létezésről mind ez idáig

Engelmann a gyűjteményének első darabjait az 1900-as évek legelején vásárolta, többek

nem volt tudomásunk. Ráadásul Rippl-Rónainak ez a kiemelkedő, nagy méretű olajképe

között a gyűjteménye legbecsesebb darabjának tartott képünket is, amely ily módon

az enteriőr képek első korszakában (1902-1907) keletkezett, mely periódusból igencsak

tűnhetett el közvetlenül a kép megvételét követően a szakma és a nagyközönség szeme

kevés reprezentatív olajművet ismerünk, holott a korabeli katalógusok szerint, az akkor

elől. A leszármazottak gyakorlatilag a közelmúltig óvták, rejtegették a művet, gondosan

készült olajképek száma meghaladja a százat.1

megőrizve felmenőjüknek az egész kollekcióra vonatkozó feljegyzéseit is, amelyből kiderül,

Az Enteriőr című kép néhány évvel ezelőtt került elő egy olyan szinte ismeretlen szerbiai

hogy ki az az elegáns, kék ruhás hölgy, aki képünk keletkezésének idején vendégeskedett

gyűjteményből2, melynek valamennyi darabja jelentős mű.

a Rippl-Rónai családnál.

Hol és hogyan rejtőzködhetett egy ilyen mestermű több mint 100 éven keresztül? A válasz

Ha nem így történt volna, azaz, ha a festményt annak elkészültekor nem közvetlenül

kézenfekvő: maga a gyűjtő, Engelmann Zsigmond, közvetlenül magától a művésztől, Rippl-

Rippl-Rónaitól vásárolta volna meg Engelmann, a mű bizonyára szerepelt volna akár az

Rónai Józseftől, a műtermében vásárolhatta meg a képet. A vagyonos ügyvéd, Engelmann

1905-ös kaposvári, akár az 1906-os Könyves Kálmán Szalonban megrendezett kiállításon,

Zsigmond, a budapesti és vajdasági társasági élet ismert alakja volt, akinek modern, jó

majd az azt követő aukción,4 ahol Rippl-Rónai bemutatta a kaposvári otthonában frissen

ízléséről, elhivatott gyűjtői tevékenységéről maga Rippl-Rónai is elismerően nyilatkozott

megalkotott, a családját és közvetlen környezetét ábrázoló képeket.

emlékezéseiben: „Az igazán modern ízlésű művészetnek nálunk vannak igazán megértő

Első széleskörű hazai elismerését is éppen ezeknek a lírai otthon-képeknek köszönhette.

és mindig lelkes amatőrjei: Andrássy Gyula gróf, Kohner Adolf, Nemes Marcell, Hatvany

Az aukció teljes erkölcsi és anyagi sikert hozott a festő számára, aki 16 évnyi együttélés

Ferenc báró, Bakonyi Károly, Petrovics Elek, Engelmann ügyvéd.”

után feleségül vette hűséges társát, Lazarine-t.

1

2
3
4

6

3

Rippl-Rónai József Kaposvári Gyűjteményes képkiállításának katalógusa. 1905. dec. 17. - 1906. jan. 2. (189 mű, köztük 49 olajkép). Rippl-Rónai kiállítása, Könyves Kálmán 1906. február (318 mű, nincs feltüntetve, hány olajkép szerepelt, viszont a feltüntetett árak
adnak támpontot). Rippl-Rónai József műveinek aukció katalógusa, Könyves Kálmán, 1906. március (381 mű, köztük 148 olajkép). Nemzeti Szalon Első Csoportkiállításának Katalógusa, 1907. március (19 mű, köztük 7 olajkép). A becslésnél figyelembe vettem tárgyalt
korszakunknál korábban festett, valamint a többször kiállított képeket.
Kelen Anna: Egy elfeledett gyűjtő nyomában: Engelmann Zsigmond. Art Magazin, 2018, XVI. évfolyam, 3. szám
Rippl-Rónai József Emlékezései, Bp. 1911
ld.1 lábjegyzet
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ii. fejezet

Kaposvár:
Újra otthon
1902-ben új korszak kezdődött Rippl-Rónai életében. A Franciaországban töltött 16

deszkakerítés zárta el, középen a házzal szemben kapu volt, amelynek felső lécezett részén

esztendőt követően, egy hosszabb belgiumi és egy rövidebb moszkvai kitérő után végleg

be lehetett látni a kertbe. A házba előszobaféle helyiség vezetett, amelyből jobbra-balra

letelepedett szülővárosában. Hazatérésében nagy szerepet játszott az „intimus otthon”

két-két szoba nyílott, s valahol középen volt a konyha. A szobák az én emlékeim szerint

iránti vágya, és szeretett családjának a hiánya.5 Lazarine-nal megvásárolták első saját

gyönyörűek voltak, francia bútorokkal berendezve, a jobboldali szárnyon két nappali

házukat a Fő utca végén, Piacsek bácsi és öccsének, Lajosnak a szomszédságában.

szoba, az egyik a festő műterme volt. Ennek ablaka a kertre nyílott, előtte kis asztalka

A Rippl-Rónaiéknál gyakran vendégeskedő Martyn Ferenc emlékei szerint „a festő szépen

állt...” 6

gondozott háza a kaposvári fő utcán, szemben a kórház épületével állott. A széles, hosszú

5. Rippl-Rónai Fő utcai házának az alaprajza

Rekonstrukciós rajzok: Schulteisz Hermina

8

telek kertjével és szőlőjével lenyúlott egészen a Rózsa utcáig. Lehetett vagy nyolcszáz

Rippl-Rónai hazatalált. Megérkezett. Megtalálta a vágyott nyugalmat és harmóniát.

négyszögöl. Középen volt a kút, előtte virágos grupp, hatalmas fűzfák, pázsit. Az utcától

Életének legboldogabb és legbékésebb évei következtek.7

5
6
7

6. A Fő utcai ház a kert felől, a konyha és nappali rekonstruált rajza

„Az ideálom […] nem más, mint egy intimus otthon” Rippl-Rónai levele Ödönhöz, Neuilly, 1900. júl. 5.
Hárs Éva: Martyn Ferenc. 1975. 9. in: Pandúr József: A másik Rippl-Rónai, Pécs, 1997, 63.
„… a Fő utca 58. sz. ház […], amelyben Józsi bácsiék a legboldogabb és legnyugalmasabb éveiket töltötték, és ahol a leghíresebb képei egész sora született.” Rippl-Rónai Emlékkönyv, Paris Anella visszaemlékezései, 114. old
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7. Kaposvár főutcája, 1900-as évek

8. A Rippl-Rónai fivérek
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9. Rippl-Rónai József: Kisvárosi szoba, 1906
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Megfogalmazta művészi hitvallását is: „Az intim életből merítem témáimat, mert azt

meg saját környezetét, bevonva a nézőt életének mindennapjaiba. Ebben a termékeny

az életmódot szeretem és respektálom. Megfestendő tárgyaim kifogyhatatlanok, mert

korszakban alkotott műveit szemlélve úgy érezzük, hogy részesei vagyunk a Rippl-Rónai

minden érdekel, ami körülvesz, és szürke kedélyemre jótékonyan hat. Szerintem csak

család életének: beléphetünk a festő otthonába, járkálhatunk bútorai és személyes

az lehet dokumentuma életünknek, amiben magunk élünk, éppen ezért szeretem azt

tárgyai között, rácsodálkozhatunk lakásának falait díszítő̋ ismerős festményekre, továbbá

megfesteni.”

megismerkedhetünk a ház lakóival, Rippl-Rónai családjával és tágabb rokonságával.

8

Rippl-Rónai hiteles ember, akinek hiteles élményeiből táplálkozik művészete. Friss és
És valóban, ezalatt a Fő utcai házban töltött hat esztendő alatt, Rippl-Rónai megalkotta

természetes.9

a magyar festészet legszebb enteriőr képeit. A festő elapadhatatlan mesélőkedvvel és

Művészete az első kaposvári években teljesedett ki. Műveit felszabadult közlékenység,

szeretettel örökítette meg családja és környezete mindennapos életét. Nincs még egy

a világot értő szemlélődés, megelégedettség hatja át. Színei is felszabadulnak; palettája

olyan kivételes alakja festészetünknek, aki ily sokszor és ily bensőségesen festette

kivilágosodik, egyre színesebbé válik.

8
9

Malonyai Dezső: A fiatalok, Művészeti Könyvtár, Budapest, 1906, kéziratos betét
Piacsek bácsi a Niklay lányokkal, Virág Judit Galéria, 2021, 11. old
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10. Rippl-Rónai József: Édes jó anyám betegen, 1905
Magyar Nemzeti Galéria

Enteriőr

11. Rippl-Rónai József: Kerti ünnepély, 1905
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12. Rippl-Rónai József:
Napfényes ablak előtt, 1905
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1903-1907 között festett
olaj enteriőr képek
16
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13. Rippl-Rónai József: Amikor az ember a visszaemlékezéseiből él, 1904
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Enteriőr

14. Rippl-Rónai József: Flox és Filox, 1903
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

16. Rippl-Rónai József: Piacsek bácsi a fekete kredenc előtt, 1907
magántulajdon

17. Rippl-Rónai József: Öreg férfi, fiatal feleség
magántulajdon

18

15. Rippl-Rónai József: Szomorúság, 1903
Magyar Nemzeti Galéria

18. Rippl-Rónai József: Fehér fal, barna bútorok, 1903
magántulajdon

19. Rippl-Rónai József: Karácsony, 1903
Magyar Nemzeti Galéria

20. Rippl-Rónai József: Piacsek bácsi babákkal, 1905
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

21. Rippl-Rónai József: Öregúr és mandolinozó asszony, 1905
magántulajdon

19
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iii. fejezet

A szereplők

22. Lazarine Baudrion

23. Rippl-Rónai József

24. Rippl-Rónai József: Piacsek bácsi,
magántulajdon

25. Márkus Emília

A képen a festő kedvenc modelljeit, feleségét Lazarine-t, a lábánál összegömbölyödött

Rippl-Rónai a kaposvári társasági élet közkedvelt alakjaként szívesen és gyakran vett

Flox kutyát, és a karakteres külsejű, ősz szakállas Piacsek bácsit ismerősként üdvözöljük.

részt a város kulturális életében. A választékos, franciás megjelenéséről híres művész

Piacsek Ferenc, nyugalmazott főerdész, Rippl-Rónai sógornőjének, Piacsek Margitnak volt

széles karimájú kalapjában, szürke kesztyűjében és ruhájában, gyakran feltűnt a színházi

az édesapja, aki gyakran vendégeskedett Rippl-Rónainál. Közvetlen, jó humorú ember

eseményeken, Ady Endrével való barátsága is a kaposvári színház egyik előadóestjén

hírében állt, aki kitűnően tudott franciául, magyarra is ő tanította Lazarine-t.

kezdődött, 1909-ben11. Rippl-Rónai feltehetően nem Kaposváron találkozott először

Az előtérben olvasó vendég kilétének megfejtésében pedig a festmény eredeti

Márkus Emíliával, hiszen a színésznőről készített pasztell portréját a Vasárnapi Ujság

tulajdonosának, Engelmann Zsigmondnak az örököseinek feljegyzése segít, amely szerint

1894-ben, Dianora di Bardi (Márkus E. arczképe) címen reprodukálta.12

az elegáns, csipkével és selyemmel díszítetett kék ruhát viselő, elegáns úriasszony nem

A kaposvári fellépés alkalmával a művésznő Rippl-Rónainál vendégeskedhetett, amelyről

más, mint a kor istenített színésznője, Márkus Emília, aki 1904. június 25-én érkezett

egy újabb pasztell portré tanúskodik, melyet az 1905-ös kaposvári kiállításon, Rónai

Kaposvárra Nádasy József színigazgató meghívására, hogy eljátssza Maeterlinck Monna

János tulajdonaként ismerhetett meg a város közönsége. Valószínűleg ugyanez a festmény

Vanna című darabjának címszerepét. „A drámai művészet legragyogóbb csillaga”, a

szerepelt az 1906-os Könyves Kálmán Szalonban megrendezett kiállításon, ahol már az

„fenséges asszony”, első férjétől, Pulszky Károlytól származó kisebbik lányával, Tessával

eladható művek között tartották számon. A kép hollétéről nincs tudomásunk, és sajnos,

érkezett meg Kaposvárra − adta hírül a Somogyi Hírlap.

még egy fekete-fehér reprodukció sem maradt fent róla.

10

És Rippl-Rónai ekkor, 1904 nyarán látott hozzá képünk megalkotásához.

10 A színésznő másik leánya, Pulszky Romola az Orosz Cári Balett 1912-es budapesti vendégjátéka után csatlakozott az együtteshez, majd 1913-ban Argentínában házasodott össze a társulat táncosával, Vaclav Nyizsinszkijjel. Nevét ettől kezdve Nijinsky Romola formában
használta. Gyagilev a házasság miatt elbocsátotta Nyizsinszkijt. A házaspár ettől kezdve 1945-ig Magyarországon élt.
11 Horváth János szíves közlése
12 Dianora di Bardi (Márkus E. arczképe), Vasárnapi Ujság, 1894, 41. évfolyam, 49. szám
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28. Stróbl Alajos Márkus Emíliát mintázza

26. Somogyi Hírlap, Kaposvár, 1904, I. évfolyam, 48. szám

29. Dianora di Bardi (Márkus E. arczképe), 1894

27. Nádasy József színházi jelentése, Kaposvár, 1904
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i v. f e j e z e t

A kép
A képen nem csak a szereplők ismerősök; ugyanazokat a bútorokat és tárgyakat látjuk,

mint az asztalra helyezett csendélet, a komódon és a szekreteren lévő tárgyak együttese,

mint az otthon-ciklusba tartozó többi alkotáson, a zöld kárpitos biedermeier fotelokat,

akár a sarokban álló zöld fotel. Rippl-Rónai külön egységként és önálló felületként kezelte

a szekretert és komódot, valamint a hímzett, virágos kendőt, vázákat és üvegpoharakat.

a kép egyes részkompozícióit, amelyeket azonos tempóban, párhuzamosan festett meg.

„Kép a képben”; Rippl-Rónai az enteriőr képek falait saját festményeivel díszítette, melyek

Az egyes részeken csak az ecsetvonások nagysága és irányultsága tér el a kitöltendő

közül hármat sikerül beazonosítani, a Napfényes ablak előtt, a Kerti ünnepély, valamint

felület méretétől függően.

A szegény jó édesanyám beteg című képeket.

Rippl-Rónai az előre preparált lemezpapírra szénnel rakta fel a vázlatvonalakat, melyeket

Rippl-Rónai a festményen egy olyan idilli nyári délutánt rögzített, mikor a társaság a forró

később barnás színnel megerősített. A festmény hátoldalán lévő egész alakos férfi portré

nyári nap elől a hűvös szobába menekül pihenni. Ezen a meghitt, lírai enteriőr képen, épp

vázlata, megismertet minket Rippl-Rónai alkotó módszerének első lépésével. Ezek után

úgy, mint a ciklusba tartozó többi festményen, a szereplők nem emelik fel a tekintetüket.

rakta fel a legszélesebb színfoltokat, haladva a kisebb felületek felé. A munkát együltében

Piacsek bácsi gondolataiba feledkezve ül, Lazarine varrogat, vendégük csendben olvasgat.

végezte el, utólag nem javított, nem festette át a képet. „Én az egyszerre-festés

Egyetlen olyan kompozíció létezik, az Öregúr és a mandolinozó asszony, amelyen Pia-

szépségében és erejében teljesen bízom. Fő törekvésem azért mindig az, hogy bármit,

csek bácsi derűsen kinéz ránk a képből. A csendet és nyugalmat árasztó képeken csak

bármily méretben – már amint ez fizikailag lehetséges – egyszerre, mint piktor-nyelven

látszólagos az eseménytelenség: a jelenetek dúskálnak a részletekben, a képek felülete

mondani szokás: egy-ülésre fessek meg. Az így készült kép festésmódja emlékeztet a

és faktúrája izgalmas és összetett, színei élénkek, hangsúlyosak.

virágra vagy gyümölcsre, amelyen még rajta van a hamva.”

13

Rippl-Rónai egymáshoz fűzte az egyes elemeket, azaz több, különálló, de egyenértékű
kompozícióból építette fel a művet. A képen nincsenek fontos vagy kevésbé fontos részek,

Ez a jelentős és grandiózus kép 118 év elteltével teljes pompájában, tökéletes állapotában

nincsenek fő- vagy mellékmotívumok. A szereplők épp oly hangsúlyos részei a képnek,

került elő, gazdagítva Rippl-Rónai korai enteriőr képeinek korszakát.

Virág Judit
13 Rippl-Rónai József emlékezései: https://mek.oszk.hu/06900/06913/06913.htm
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Rippl-Rónai József festményei

Rippl-Rónai József:
Jelenet gróf Somssichék kertjében, 1912-1913
Musée d'Orsay, Párizs

Rippl-Rónai József:
Menetelő francia katonák, 1914
Musée d'Orsay, Párizs

Rippl-Rónai József:
Enteriőr zöld karosszékkel, 1910
MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Bécs
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világhírű múzeumok gyűjteményeiben

Rippl-Rónai József:
Nő virággal, 1891
Musée d’Orsay, Párizs

Rippl-Rónai József:
Karcsú nő vázával, 1894
Art Institute Chicago, Chicago

Rippl-Rónai József:
Sárga zongoraszoba II., 1909
The Museum of Fine Arts, Houston

Rippl-Rónai József:
Nő három leánnyal, 1909 körül
Brooklyn Museum, New York
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Rippl-Rónai József:
Böcklin felhők a bogáti kastély felett, 1905 körül
Yale University Art Gallery, Boston
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A dr. Engelmann Zsigmondot és gyűjteményét bemutató tanulmány az Artmagazin egy korábbi számában jelent meg.1
A közelmúltban felbukkant és most először aukcióra kerülő Rippl-Rónai és Czigány festmények a cikkben is említésre kerültek,
de akkor még a képek reprodukciói nem álltak rendelkezésünkre.

„Az igazán modern ízlésű művészetnek nálunk vannak igazán megértő és mindig lelkes
amatőrjei: Andrássy Gyula gróf, Kohner Adolf, Nemes Marcell, Hatvany Ferenc báró,
Bakonyi Károly, Petrovics Elek, Engelmann ügyvéd.”

Egy elfeledett gyűjtő nyomában: Engelmann Zsigmond

Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Kernstok Károly... Egy, a modern magyar festészet legnagyobb mestereitől, kis számban, de annál jobb ízléssel
és kvalitásérzékkel összeválogatott, ragyogó gyűjtemény. Hogyan lehetséges, hogy az

mégis csak könyvtárak mélyén megbúvó
kiállítási katalógusok utalnak személyére
és egykori pazar kollekciójára.

egykori tulajdonos neve mégsem szerepel
a magyar műgyűjtést feldolgozó szakirodalomban?2 Egy sikeres, vagyonos ügyvéd,
aki aktív társadalmi életet élt Budapesten
és a Vajdaságban, Rippl-Rónai a kor legnevesebb gyűjtői közt tartotta számon, ma

Ki volt dr. Engelmann Zsigmond? És mi köti
össze őt Moholy-Nagy Lászlóval?

jegyzetek:
1
2

1.

2018, XVI. évfolyam, 3. szám
Sem Géber Antal magyar műgyűjtőket bemutató kézirata (1970), sem pedig az azóta megjelent publikációk, lexikonok, kiállítási albumok nem foglalkoztak Engelmann Zsigmonddal.

Ferenczy Károly: Nyári est (Uzsonna, Ozsonna), 1904, magántulajdon
Fotó: Virág Judit Galéria archívuma
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2. Ferenczy Károly: Tenger csónakkal, 1904
Zágráb, Galerija klovićevi dvori
Forrás: Ferenczy (kiállítási katalógus),
Magyar Nemzeti Galéria, 2011
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Az E n g e l m a n n c s a l á d
Engelmann Zsigmond (1851-1910) a ma
Szerbiához tartozó Adán született.3 Jogi
egyetemet végzett, 1886-ban a Bács-Bodrog megyei, majd tíz évvel később, 1897ben a budapesti ügyvédi kamara tagja
lett. Szülővárosához élete végéig szoros
kötelékek fűzték, így a következő években
a Vajdaság és a főváros között ingázott.
Jogi pályafutásával ő alapozta meg a család anyagi jólétét, és ő kezdte el építtetni
Ada határában a közel 2000 hektáron elterülő Engelmann-kastélyt, hogy legyen
hol töltenie a nyári hónapokat feleségével.
Engelmann ismert ügyvéd volt Budapesten, eseteiről olykor a korabeli napilapok
is beszámoltak. Nevezetes ügye volt Gruby
Ferenc Dávid orvos hagyatéki ügye, aki

3.

3
4
5
6
7

Az ikervári Batthyány-kastély
Archív fotó

olyan világhírű írók és zeneszerzők orvosa volt, mint Heine, George Sand, Chopin
vagy éppen Liszt Ferenc. „Gruby Ferenc
Dávid doktornak, Heine egykori orvosának alakja az érdeklődés előterébe került
az utolsó hetek folyamán. Nyilvánosságra jutott ugyanis, hogy Engelmann Zsigmondnak, a híres pesti ügyvédnek tavaly
elhunyt özvegye nagy összegű alapítványt
tett az ügyvédek özvegyei és árvái javára; Engelmann vezette annak idején a
Párisban meghalt Gruby Dávid ügyét.” 4
Jogi karrierje mellett Engelmann Zsigmond
szerteágazó egyéb tevékenységeket is folytatott. Mind a Vajdaságban, mind pedig
Budapesten aktív közéleti szerepet töltöttek be feleségével, Kohn Flórával együtt.

Létrehoztak egy alapítványt, mellyel ügyvédek özvegyeit és árváit támogatták, egy
másikat pedig az izraelita hitközség javára.5
Engelmann emellett Adán a helyi gazdákat
kölcsönnel segítő takarékpénztár titkára is
volt. „Zentáról távírják nekünk: az Ada vidéki közgazdasági bank ma tartotta meg
alakuló közgyűlését Adán, mégpedig a
vidék legvagyonosabb földbirtokosainak
részvételével. Vezérigazgatóvá Engelmann
Adolfot, ügyésztitkárrá dr. Engelmann
Zsigmondot választották meg.” 6 Mindemellett élénk társadalmi életet is éltek,
melyről olykor a napilapok is beszámoltak:
„Pazar fényű estély zajlott le szerdán este
az Erzsébetvárosi Kaszinó tágas termeiben. A kaszinó elnöksége, dr. Kovács Je-

4. Részlet az ikervári kastély parkjából
Archív fotó

5.

nővel az élen, már hetek óta készülődött,
hogy a várakozásoknak megfeleljen. A kaszinó elegáns helyiségei már a hangverseny
kezdetekor zsúfolásig megteltek úgy az Erzsébetváros, mint a többi kerületi közönség
színe-javával. […] A Vígszínházat Komlóssy
Ilonka és Győző Lajos képviselték. Komlóssy Ilonka monológja és Győző Lajos tréfás versei állandó derültségben tartották
a közönséget. A két jeles művész ezután
az Előkészület egy hangversenyre című jelenetet adta elő, amely olyan viharos tetszést keltett, hogy a közönség alig akarta
engedni őket a pódiumról. […] A hangversenyt tánc követte, amely reggelig tartott.
A következő hölgyek neveit sikerült feljegyeznünk: dr. Engelmann Zsigmondné…” 7

Az ikervári Batthyány-kastély
Archív fotó

6.

Vaszary János: Parkrészlet Ikerváron, 1906, magántulajdon
Fotó: Virág Judit Galéria archívuma

„A Tisza partján fekszik, Zenta alatt. (…) Most nagyobb birtokosok Engelmann Zsigmond dr., Engelmann Adolf, Ofner Ignácz…” – olvasható a település leírása Borovszky Samu, a magyar vármegyékről szóló sorozatában. In: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai.
Bács-Bodrog vármegye, 1909, 41. o.
Hazai és külföldi tudósítások. Literatura, 1932. május 7. 245. o.
„A m. kir. belügyminiszter a dr. Engelmann Zsigmond és neje Kohn Flóra pesti izr. ügyvédek szegénysorsú özvegyeinek és árváinak támogatására rendelt alapítvány (…) és a pesti izr. hitközség kórházi alapítvány alapítólevelét jóváhagyta.” In: Belügyi Közlöny, 1933. 04. 09. 15.
sz. 261. o.
Új bank. In: Pesti Hírlap, 1892. május 12. 204. o.
Az Erzsébetvárosi Kaszinó estje. Pesti Hírlap, 1908. március 12. 356. o.
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Kernstok Károly: Ülő nő, 1907, magántulajdon
Fotó: Virág Judit Galéria archívuma

Rippl-Rónai József emlékezései. Szerk. Beck Ö. Fülöp.
Budapest, 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó, 67. o.
Bővebben lásd Ferenczy Valér: Ferenczy Károly. Budapest,
1934, 188. o.
Déry Béla – Bányász László – Margitay Ernő (szerk.): A Nemzeti
Szalon almanachja (Képzőművészeti Lexikon). Budapest,
1912, 264. o.
Malonyay Dezső: A fiatalok. Budapest, 1906, 63. o.
Ferenczy i. m. 188. o.
Oeuvre-jegyzékszám: 190.
Oeuvre-jegyzékszám: 191.
Oeuvre-jegyzékszám: 193.
Kohn Flóra 1931-ben hunyt el.
Ferenczy i. m. 188. o.
Genthon István: Ferenczy Károly. Budapest, 1979, Corvina
kiadó

Zsigmond. Az ikervári Batthyány-kastély
parkjában sétálgató nőalakokat megörökítő festmény 1906-ban készült. A képet
a nagyközönség a művész gyűjteményes
kiállításán láthatta a Nemzeti Szalonban
1907-ben, itt vásárolta meg Engelmann
Zsigmond, a katalógus szerint 700 koronáért. Itt érdemes kitérni arra, hogy feltehetően egy apró tévedés is hozzájárult
ahhoz, hogy dr. Engelmann Zsigmond neve
szinte ismeretlen még a szűkebb művészettörténész-szakma számára is. Egyrészt
elvétve vásárolt kiállításokon – Ferenczy
Károlyhoz például személyes kapcsolat
fűzte –, így elképzelhető, hogy több ízben
is közvetlenül a műteremből választotta ki
a számára fontos darabokat.9 Másrészt a
Képzőművészeti Almanachban dr. Engelmann Szilárd jogtudós nevét olvashatjuk,
aki megvásárolta Vaszary Parkrészlet Ikerváron (1906) című olajfestményét.10 Azonban a család leszármazottai nem ismernek
ilyen nevű felmenőt. Biztosan ugyanarról a
műről lehet szó, hiszen a most, 110 évnyi
lappangás után reprodukált festmény az
Engelmann családtól származik, és ös�szehasonlítva az ikervári kastély parkjának
archív fotóival, egyértelműen azt ábrázolja.
Engelmann Szilárd neve alatt tehát minden
bizonnyal Engelmann Zsigmond rejtőzik.
Ferenczy Károlytól három pazar festmény
került az ügyvéd kollekciójába. Az egyik a
már jól ismert, a művész nagybányai kertjét ábrázoló Nyári est (Uzsonna, Ozsonna).
A festmény az 1904-1905-ös téli kiállításon szerepelt először a Műcsarnokban,
majd egy évvel később, Malonyay Dezső

Dr. Engelmann Zsigmond gyűjtői tevékenységét az 1900-as évek legelején kezdte,
majd a rákövetkező néhány évben több
kiemelkedő kvalitású Ferenczy-, Vaszary-,
Rippl-Rónai- és Kernstok-képre tett szert.
Rippl-Rónai visszaemlékezéseiben Engelmannt a legnevesebb gyűjtőkkel említi
együtt: „…az igazán modern ízlésű művészetnek nálunk vannak igazán megértő és mindig lelkes amatőrjei: Andrássy
Gyula gróf, Kohner Adolf, Nemes Marcell,
Majovszky Pál, Jánossy Béla, Hatvany Ferenc báró, Bakonyi Károly, Petrovics Elek,
Engelmann ügyvéd stb.” 8 A néhány évre
korlátozódó, intuitív és intenzív vásárlásnak Engelmann Zsigmond 1910-ben bekövetkezett halála vetett véget.
Engelmann művészeti ízlése, gyűjteményének karaktere a modernizmus felé húzott.
Kollekciójának pompás darabja volt RipplRónai kaposvári otthon-képek sorozatába
illeszkedő enteriőr képe, Lazarine-nel és
Piacsek bácsival a háttérben. Az ismert
szereplőkön kívül a berendezési tárgyak,
mint például az öblös zöld fotel vagy a
Lazarine hátát beborító piros virágos kendő Rippl-Rónai számos más, a korszakban
készült képéről ismerős lehet. Hogy Engelmann a festményt az 1906-os, nagy sikerrel megrendezett Könyves Kálmán szalonbeli kiállításon, esetleg a kiállítást követő
aukción vagy közvetlenül Rippl-Rónaitól
vásárolhatta meg, egyelőre még nem tudhatjuk biztosan.
Nem sokkal később Vaszary Jánostól egy
dekoratív parkrészletet vett Engelmann

kiadványa már Engelmann Zsigmondot
jelölte meg a festmény tulajdonosaként.11
Engelmann halála után gyűjteményét felesége örökölte, a Nyári est az 1922-es Ferenczy-emlékkiállítás katalógusában özv.
Engelmann Zsigmondné tulajdonaként volt
kiállítva. Ferenczy Valér szerint az említett
„emlékkiállításon két lussingrandei tengerparti kép volt kiállítva, az egyik Lukács József, a másik özv. Engelmann Zsigmondné
tulajdonából. De a 3 kép közül, amelyet dr.
Engelmann Zsigmond vett atyámtól, 2 volt
lussini, egyik tempera, a másik olaj.” 12
Az 1922-es emlékkiállítás katalógusát végig böngészve azonban kitűnik, hogy Valér
állításával szemben három lussingrandei
festmény is szerepelt a tárlaton, amelyek
közül ma kettő ismert: az egyik a Valér
által is említett, egykor Lukács József tulajdonában álló Tenger13, a második a
Tenger csónakkal,14 mely korábban az Engelmann-, ma már viszont a zágrábi Vinko
Perčić-gyűjtemény részét képezi.
Lappang azonban a harmadik tájkép, mely
szintén az Engelmannoké volt: a Lussini tájat (Borús) 15 a közönség az emlékkiállításon
láthatta utoljára. Valér könyvének nyomdai
előkészítése során, tehát 1934-ben értesült az özvegy, Kohn Flóra haláláról,16 „de
semmi egyébről arra nézve hogy e képei
hova kerültek” 17. Genthon István feljegyzése alapján az 1970-es években a festmény
még Újvidéken volt.18
Zsigmond egyébként Ferenczy Valértól is
vásárolt egy csendéletet, mely erős stiláris rokonságot mutat Ferenczy Károly 1910
körül festett csendéleteivel.
8.
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„ E l m o n d o m é n i s a z ú j s a b l o n - k i f e j ez é s t, a k é p : G a u g u i n e s . ”

A ragyogó Vaszary-, Ferenczy- és RipplRónai-művek mellett a gyűjtemény koronája Kernstok Károly sajnos ma is lappangó
főműve, a Kertben lehetett.
Kernstok 1928-as, Ernst Múzeum-beli kiállításán két festmény szerepelt özv. Engelmann Zsigmondné tulajdonából.19 Két korai
kép, az egyik a Kertben (1906), míg a másik
az Ülő asszony (1907). A Kertben Kernstok
máig lappangó és egyben az egyik legtöbbet reprodukált festménye: a Nemzeti Szalon első tárlatán került bemutatásra 1907ben,20 fekete-fehér fotója megtalálható a
katalógusban, illetve a tárlatot bemutató
újságcikkben is.21 A Kertben jelentőségét
jól jelzi, hogy a bemutatkozó kiállításon
8000 koronába került – összehasonlításul,
Ferenczy Károly legdrágább képe ugyanezen a tárlaton ennek a fele, 4000 korona
volt. A festmény a kritikusokat is lenyűgözte: „A legjobb képek a tárlaton a következők: Kernstok Károly Kertben című festménye nemcsak méretben, hanem kvalitásában is clou-ja a megnyitó kiállításnak.
Gauguin hatása alatt és gobelin hatással készült óriási vászon a napfény által
okozott zöldek briliáns megoldásával” 22
– írja Déry Béla. Még a pikírtebb hangvételű újságírók is elismerően nyilatkoztak a
képről: „Kertben című képe – amely külön
szenzációja lesz a kiállításnak – a legeslegmodernebb. Miután így illik megnevezni, elmondom én is az új sablon-kifejezést,
a kép: Gauguines.” 23
A két festmény legközelebb Kernstok
1911-ben megrendezett gyűjteményes ki-

tulajdonosként.26 A címlapon pedig az Ülő
asszony látható, melynek tulajdonosa szintén dr. Bajts Lázárné.
Közel harminc évvel később, Horváth Béla
1968-as tanulmányában emeli ki a két festményt, tulajdonosként ő is Bajts Lázárnét
jelölte meg. „Ülő nő […] A kép előterében
ülő, bőszoknyás parasztmenyecske […]
maga a megtestesült nyugalom.”27 A Kertben hollétéről ez az utolsó nyom, az azóta
megjelent írásokban a kép lappangóként
szerepel. Az Ülő nő, illetve annak különböző variánsai azonban több alkalommal
is felbukkantak a hazai műkereskedelemben. Van még néhány Kernstok-kép,
melyek szerepeltek a Művészház-, illetve
az Ernst Múzeum-beli kiállításokon, és
amelyekről elképzelhető, hogy egykor Engelmann Zsigmond gyűjteményét gazdagították. Kohn Flóra vagyonát és értékeit
többek közt az unokahúga – a már említett dr. Baitsch Lázárné Kovács Erzsébet
–, valamint fivére, Kovács Mátyás és az ő
fia, Kovács Endre örökölték.28 A Művészház kiállítási katalógusában két festményt,
egy arcképet, illetve az Őszi délután című
műveket Kovács Mátyás úr tulajdonaként
tüntetik fel.29 Az 1928-as, Ernst Múzeumbeli tárlatot kísérő katalógusban pedig a
Tavaszi kert (1911), valamint a Krisztus c.
alkotások Kovács Endre tulajdonában álltak.30 Elképzelhető, hogy a képeket Kohn
Flóra korábban, Engelmann Zsigmond halála után fivére családjának ajándékozta.
A feltételezést tovább erősíti, hogy sem
Kovács Mátyás, sem Kovács Endre neve

állításán volt látható a Művészházban,
melynek katalógusában a Kertben is és az
Ülő nő is özv. dr. Engelmann Zsigmondné
úrnő tulajdonaként volt feltüntetve.24 Itt
megtalálható az Ülő nő reprodukciója is,
amely a kiadványban viszont már Parasztasszony címmel szerepel.
Közel húsz évvel később a két festmény
ismét együtt volt látható Kernstok gyűjteményes kiállításán az Ernst Múzeumban.
Lázár Béla a katalógusban kiemeli a Kertben erőteljes zöld színét: „Az a plasztikai
erő, mely teszem a Pichler Győző arcképen
szinte kirobban, nem lehet domináló elem
akkor, ha a vonalat hangsúlyozza, mint
a Kertben arcképcsoporton, hol szinte
határozott gobelin hatásra törekedik, lefokozott, megtört, de világos színek harmóniájával, mélység éreztetés nélkül, a
tárgyakat a térből kivágó erős zöld kontúrral adva meg a formát, mint Manet
Olympiája, hogy a dekoratív hatást éreztesse.”
A szintén a nagyteremben kiállított Ülő
asszonyról Lázár így ír: „Kernstok hű maradt a formához a plein airben is. Ezzel
monumentális erőt tudott kifejezni. Ülő
asszonyának (1907) hatalmas plasztikája,
erőteljes pasztózus előadásában, vonalhatást is felébreszt.”
A két festmény Kohn Flóra halála után
unokahúgának családjához, dr. Baitsch Lázárnéhoz került.25 Az Ars Hungarica 1936ban megjelent kiadványában a Kertben
méretére is fény derült: 200 x 180 cm, és
itt már dr. Bajts (sic!) Lázárnét jelölik meg

nem szerepel a magyar műgyűjtőkről szóló
kiadványokban.
A modern ízléssel összeválogatott kollekcióban a klasszikus festészetet Brocky
Károly egy elsőrangú női portréja reprezentálta. Brocky legnagyobb gyűjtője és
monográfusa, Nyári Sándor a festmény finomságát emelte ki: „Ehhez közel áll a dr.
Engelmann Zsigmond tulajdonában Budapesten levő női kép, kissé fantasztikus
felfogásban, de épp oly kitűnő festéssel és
modellírozással. Különösen a szemek és
a kéz szépsége csodálatos e képen, mely
Szilágyi Dezső hagyatékából került dr. Engelmann Zsigmond birtokába.”31 A portrét
Lyka Károly is megemlíti a Művészet hasábjain: „Előfordulnak még azonban kisebb számmal Brocky-féle művek a következők tulajdonában is: […] Glück Frigyes,
Baruch Jenőné, dr. Engelmann Zsigmond
(Budapest).” 32 A Pesti Napló 1906-os számában számolt be arról, hogy Szilágyi Dezső „képbarát” műtárgyait a halála után
elárverezték, így feltehetően ekkor vásárolta meg a portrét Engelmann Zsigmond.33
Az egykori gyűjtemény részét képezte néhány Czigány Dezső kép is, többek között
Czigány Dezső kettős portréja is. Czigány
rendszeresen festett portrékat megrendelésre, így az 1905-1906 körül készült
festményről elképzelhető, hogy a család
valamely tagjait, talán magát Engelmann
Zsigmondot és Kohn Flórát ábrázolja – a
házaspár ekkoriban az ötvenes évei vége
felé járt –, de erre egyértelmű bizonyíték
nem áll rendelkezésünkre.

9.

Balra: Kernstok Károly: Kertben, 1906
Lappang

Talány, hogyan lehetséges az, hogy ilyen
jelentős művek egykori tulajdonosa szinte
ismeretlen ma a szakirodalom számára.
Valószínűleg szerepet játszhat ebben Engelmann Zsigmond korai halála, hiszen az
1910 előtti művészettörténeti írásokban
– például az említett Malonyay- vagy Lykacikkekben – rendre előfordul a neve, a halála után megjelenő monografikus összefog-

10. Ország-Világ folyóirat hasábjain
Kernstok Károly Kertben című művének reprodukciója,
1907. március 31.

11. Brocky Károly: Női portré, magántulajdon
Forrás: Nyári Sándor: Brocky Károly festőművész
élete és művei, 1910

a romjai láthatók. Engelmann Jenőt 1944ben a bergen-belseni koncentrációs táborba deportálták, ahonnan nem tért többé
haza. A népes famíliáról kevés adat maradt
fenn, de érdemes megemlíteni Engelmann
Zsigmond húgát, Engelmann Rozáliát, aki
Moholy-Nagy László nagymamája volt.34
Talán Moholy-Nagy pályájában ezek a művészeti élmények is szerepet játszhattak,

lalók viszont nem foglalkoznak vele, kivéve
Genthon István 1970-es években megjelent
Ferenczy Károlyról szóló kiadványa.
A magyar történelem viharai és sorscsapásai az Engelmannokat sem kímélték.
Zsigmond halála után a kastély építését fia,
Jenő fejezte be. Az őszirózsás forradalom
idején a kastélyt feldúlták és kirabolták,
az egykori fényűző kúriának ma már csak

hiszen így egészen fiatal korában találkozhatott az akkori modern és progresszív
festészet remekműveivel. Az Engelmann
család leszármazottai ma a világ számos
országában élnek, így talán okkal reménykedhetünk abban, hogy a következő években e kiváló gyűjtemény további darabjai is
előkerülhetnek, és ezáltal a magyar festészet egy fontos fejezete teljesebbé válik.

Kelen Anna
19
20
21
22
23

24 Kalauz a Művészház Kernstock Károly retrospektív kiállításához. 1911. november-december, Szerk. Rózsa Miklós. Katalógus: 3., 10.
25 Dr. Baitsch Lázárné szül. Kovács Erzsébet
26 Körmendi András: Kernstok Károly. Ars Hungarica 16. Szerk. Oltványi-Ártinger Imre. A katalógusban dr. Bajts Lázárné prágai lakosként
van feltüntetve. Férje, a Vajdaságból származó dr. Baitsch Lázár a harmincas években a prágai követségen szolgált diplomataként.
27 Horváth Béla: Kernstok Károly 1873–1940. Komárom – Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 1. Tata, 1968, 451. o.

Kernstok Károly gyűjteményes kiállítása. Budapest, Ernst Múzeum, 1928. február
A Nemzeti Szalon első csoportkiállítása. Budapest, Nemzeti Szalon, 1907. március
„Modern magyar festők első csoportkiállítása” a Nemzeti Szalon új épületében. Ország-Világ c. folyóirat oldalai, 1907. március 31.
Déry Béla: Ver Sacrum. Magyar Estilap, 1907. március 8. 23. o.
Zboray Aladár: Az új Nemzeti Szalon. Magyarország, 1907. március 9. 24. o.

34

28
29
30
31

32 Lyka Károly: Brocky Sándor. Művészet, 1910, 158. o.
33 Pesti Napló. 1906. október 12. 11. o.
34 A Moholy Art Foundation honlapján fényképek is találhatók Moholyról és nagymamájáról.

Engelmann Zsigmondné Kohn Flóra végrendelete. Budapest Fővárosi Levéltár, HU BFL - VII.187.c
Katalógus: 9., 54.
Katalógus: 90., 105.
Nyári Sándor: Brocky Károly festőművész élete és művei. 1807-1855. Budapest, 1910, 88. o.
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Rippl-Rónai József (1861-1927)

Enteriőr
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Reitzer Jenő és Reitzer Elemér
Szüret ¦ Harvest, 1925
Tempera, kollázs, karton ¦ Tempera, collage on cardboard, 100 x 69 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Reitzer Jenő Reitzer Elemér, 1925

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 2 083 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 4 167 – 8 333 EUR

A magyar szecessziós és art deco művészek
egyik törekvése az volt, hogy a hazai népművészet motívumkincsét integrálják a műveikbe, és
ezzel olyan műalkotásokat hozzanak létre, amelyek megfelelnek a modern nemzetközi formanyelvnek, de ugyanakkor nemzeti jellegűek is.
Ebbe az irányzatba illeszkedik a Reitzer-fivérek
magyaros, az art decot megelőlegező művészete,
amely az 1920-as és 1930-as években fogalomnak számított. Jenő és Elemér, édesapjuk, Reitzer
Ferenc szobafestő műhelyében kezdték pályájukat. Az apa ambiciózus mesterember volt, fiai az
Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolában díszítő festészetet tanultak a század utolsó
éveiben. Apa és fiai közös munkáikat a századforduló után kezdték meg, és már a nyíregyházi
görögkatolikus egyház bérpalotájának a falain
megjelenik a jellegzetes, geometrizált népművészeti motívumokat alkalmazó „Reitzer-stílusú”
art deco ornamentika.
1.

A Reitzer-céget 1916-ban jegyezték be hivatalosan, és megbízások tömegét kapták, számos
épület belső falainak díszítő festését tervezték,
és kivitelezték (pl. 1929-ben a sátoraljaújhelyi új
színházét). Egyik monumentális munkájukról, a
Magyar Szüret című 32 méteres körképről, a nemzetközi szaksajtó is tudósított. Reitzer Jenő halálakor (1935) a nekrológban így írnak róla: „kiváló
portréfestő is volt, de a dekoratív festészetnek különösen elsőrangú mestere. A Reitzer fiúk falfestményei magyaros jellegükkel, egyéni ízükkel világhírre
tettek szert”. Részben talán a maguk kedvtelésére
is, a biztos megélhetést adó vállalkozás vezetése
mellett a fivérek számos „Reitzeres” stílusú tárgyat és képet készítettek, amelyeknek kedvező
volt a kritikai visszhangja. Pályájuk csúcsán a fivérekről szóló tudósítások megjelentek a lapokban, 1932-ben Telcs (Teles) Ede éremművész és
szobrász mindkettőjükről plakettet készített.

Reitzer Ede: Hímzés minta
Iparművészeti Múzeum, Budapest

C s e r e s n y é s i Ann a

154

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

155

¦ 96

¦ 97

Pekáry István (1905-1981)

Bolmányi Ferenc (1904-1990)

Fiori, 1963

Nagymarosi szobámban, 1940-es évek ¦ In my Room in Nagymaros, 1940s

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 64,5 x 89,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: 19 Pekáry 63

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60 x 80 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Bolmányi 194... (töredékes ¦ fragmentary)

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 600 000 Ft / 7 222 EUR
Becsérték: 3 200 000 – 4 800 000 Ft
Estimate: 8 889 – 13 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 2 083 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 778 – 5 556 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ István Pekáry Galleria d'Arte Moderna Viotti, Torino,
1967. szeptember 23. – október 6., katalóguson kívül (Fiori címmel)

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Bolmányi Ferenc képei 1946-47. év áprilisáig.
Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete, Budapest, 1947. május, kat. 16.
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Kmetty János (1889-1975)
A Nyári Kaszinó épülete Kecskeméten, 1913 körül ¦ The Building of the Summer Casino in Kecskemét, around 1913
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 49,5 x 38,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kmetty (töredékes ¦ fragmentary)

Kezdő ár ¦ Starting price: 15 000 000 Ft / 41 667 EUR
Becsérték: 24 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimate: 66 667 – 83 333 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Kmetty János emlékkiállítása.
Szentendre, MűvészetMalom, 2005. június 4. – július 24., kat.: 6. (téves tulajdonos megjelöléssel)
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ A magyar festészet rejtőzködő csodái. Válogatás magyar magángyűjteményekből I.,
Budapest, Mű-Terem Galéria, 2004. október 16. – november 13., 261.
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Kopócsy Anna: Kmetty János.
Budapest, Kossuth Kiadó – Magyar Nemzeti Galéria, 2015, kat.: 13.

Párizs
A vágyakkal és reményekkel teli Kmetty János
1911 januárjában érkezett először Párizsba. A
festő ekkor már mint a modern művészet elkötelezett híve utazott a francia fővárosba,
ahol így elsősorban a magyar kubista diaszpóra
tagjaival került kapcsolatba. A „magyar vadak”
mellett ebben az időben már egy valóságos
magyar kubista kolónia is működött Párizsban.
Számtalan fiatal művész ugyanis nem állt meg
a cézanne-i alkotóelveknél, ők a francia mester
művészetének tanulságain túllépve egészen a
kubizmusig jutottak el alkotásaikkal. A csoport
centrumát Csáky József és Réth Alfréd alkották,
akiket magyarként a legnagyobb hévvel ragadott
el a kubizmus forradalma, de a körhöz tartozott
a kevésbé ismert Kóródy Elemér és felesége,
Ferentzy Márta is. Róluk egykor maga Apollinaire is megemlékezett egy kommentárjában.1
A fenti nevek mindegyikét ott találjuk Kmetty
párizsi visszaemlékezéseiben, s így talán az
1.

158

is valószínűsíthető, hogy a fiatal művész testközelből szemlélhette az éppen kitörni készülő kubista botrány eseményeit az 1911. áprilisi Függetlenek Szalonjában. A Braque-kal,
Gleizes-zel, Metzingerrel, Lhote-tal, Léger-vel,
Le Fauconnier-val, Delunay-vel és Réthtel felálló
kubisták 41-es termében látottakról így számolt
be a festő Dénes Valéria unokatestvére, Dénes
Zsófia, akit egyébként nem más, mint a Kmettyt
is támogató Réth Alfréd vezetett végig a tárlaton: „Az a 41-es terem a Szajna-parti ponyvasátorban – 1911-ben – pesti fantáziának egyszerűen
elképzelhetetlen volt… Egyszerűen elszédültem.[…]
Ahová csak nézek, köröket, szögleteket, gömböket,
kúpokat, hengereket látok, mélységeket és domborulatokat, ritmikus váltakozásban, mégis úgy, hogy
tisztán érzem a felépítésben az egyensúlyt: a harmóniát, szinte melodikus fogalmazásban. Ennek
a képharmóniának »azért« határozottan kelleme
van. […] Ez itt az arányok mérkőzése.”2

Albert Gleizes: Fák, 1910-1912
magántulajdon
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Kmetty és a kubizmus
1972-ben írt önéletrajzában Kmetty e szavakkal
jellemezte az első párizsi út emlékeit: „A szakáll,
a haj párizsi még. Koldusöltözet, kölcsön gallér és
kalap, de a szellemi csomagom, amit Párizsból magamban és magammal hoztam, egy életre való volt,
ma sem fogyott ki. Új természetszemléletet jelentett ez, új alkotási formát és módszert: a kubizmust.
Túl az atmoszféra alkalmazásán, a síkon teret ábrázolni, színt és formát ésszerűen. Az értelmezett
alakítás tényezője a IV. dimenzió is. A képzelet, az
érzelmesség már nem irodalmi játék, hanem a festészet része.”3 S bár francia élményei hatására
egy életre elkötelezte magát a kubizmus eszméivel, stílusa mégsem vált Braque és Picasso,
vagy éppen Réth és Csáky modorához hasonlatossá, melynek oka a kubizmus nagy elődje, Paul Cézanne iránti tiszteletéből fakadhat.
Kmetty már Párizsban felfigyelt arra, hogy

Cézanne művészete sokkal többet jelent az
impresszionizmus gyakorlati kritikájánál. A francia mester életműve a reneszánsz és barokk
művészettől, a 19. századi klasszikusokon át,
egészen a távol-keleti hatásokig egy több évszázados festészeti tradícióból és annak alapos
analíziséből született. Kmetty épp ezért óvatosan bánt a kubizmus formabontó gyakorlatával. Útkeresése is ezt a kettős célt mutatja:
„[…] építeni akart és nem mert rombolni. Féltette
az évszázadok alatt felhalmozott kulturális értékeket – ő is egyfajta szilárd, »múzeumi« művészetet
akart teremteni, mint Cézanne […].” 4 Szintetizáló
hajlammal a klasszikus művészeti tradíció és
modern jelenségek ötvözésére törekedett. Aprólékos szigorral megszerkesztett csendéletei
és tájrészletei pedig etikai szerepvállalást is jelentettek részéről.

A kecskeméti városképek
Kmetty János az 1912-es és 1913-as esztendőt javarészt az Iványi-Grünwald Béla által
irányított kecskeméti művésztelepen töltötte.
Az alföldi településen ekkor készült táj- és városképeit a hazai „kubizmus” legjelentősebb
eredményeiként tarthatjuk számon. Kmetty
nyugodt körülmények között dolgozott a művésztelepen, sőt Kecskemét megrendelést
is biztosított részére. Többek között Perlrott
Csaba Vilmos és Erős Andor mellett egyike azon
művészeknek, akiket 1913 novemberében kecskeméti városképek festésével bízott meg a helyi múzeum és könyvtár bizottsága. Talán ekkor
készülhetett A Nyári kaszinó épülete Kecskeméten
is, mely a mai Katona József Múzeum épületét
ábrázolja. Ez a festmény egyike Kmetty azon
kevés számú városábrázolásainak, ahol spontán
módon érvényesülnek a kubizmus újításai.

2.

Paul Cézanne:
Fák és sziklák a Château Noir parkjában, 1904 körül
Museum Langmatt Sidney and Jenny Brown Foundation

3.

Kmetty János: Kecskemét, 1912
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Az 1912-es Kecskeméthez (Budapest, Magyar
Nemzeti Galéria) hasonlóan itt is vertikális
„fénypászmákkal” oldotta fel az épület, illetve a
liget fáinak tömegét, melyeket előzőleg egyszerű geometrikus testekre és formákra redukált a
kubizmus törvényei szerint. Az előtér képsíkkal
párhuzamos vonalával, valamint az épület diagonális elhelyezésével ugyanakkor egy meredek
szögben záródó kompozíciót hozott létre az alkotáson, amely így a helyszín körbejárhatóságának érzetét sugallja. Mintha ezzel a megoldással is a kép funkciójáról szóló elképzeléseit
kívánta volna összegezni, ahol nem is annyira a
kaszinó épülete, illetve a napfényes park, sokkal
inkább „A tér […] az ábrázolás tárgya, annak jelei
színben, vonalban, megfogalmazása a síkon. Ez elvi
különbséget jelentett az atmoszférás fogalmazású
festészethez képest. Látható változás: az egymást
szögletesen átható síkok a képen.” 5

Kaszás Gábor

1	Réz Pál: Apollinaire világa. Budapest, Európa, 1974, 78.
2	Dénes Zsófia: Tegnapi újművészek. Budapest, Móra, 1974, 10-11.
3	Kmetty János: Önéletrajz. In.: Kmetty János írásai. Festő voltam és vagyok. Budapest, Corvina, 1976, 73.
4	Ráth Zsolt: Kmetty János helye a magyar korai konstruktív törekvések között. Ars Hungarica, 1988. 1. 30.
5	Kmetty János, i.m., 1976, 74.
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Nyilasy Sándor (1873-1934)
Eszterlánc (Körbe-körbe), 1931 körül ¦ Chain, Chain, Turning Chain, around 1931

t é t e l

Csók István (1865-1961)
Züzü a kertben ¦ Züzü in the Garden, 1935

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 100 x 75 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Nyilasy

Olaj, fa ¦ Oil on wood, 50 x 60 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Csók I 35 B.P.

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 528 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 3 500 000 Ft
Estimate: 6 944 – 9 722 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Pesti Hirlap Vasárnapja, 1931.05.17., 20. szám
1.
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Mattis Teutsch János (1884-1960)
Faplasztika (Kompozíció), 1922-1923 körül ¦ Wooden Sculpture (Composition), around 1922-1923
Tölgyfa ¦ Oaktree, 18 x 11 x 5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: MT

Kezdő ár ¦ Starting price: 8 000 000 Ft / 22 222 EUR
Becsérték: 12 000 000 – 16 000 000 Ft
Estimate: 33 333 – 44 444 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Mattis Teutsch János kiállítása, Virág Judit Galéria, 2021. június 12. – július 31., kat. 67.
¦ Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter. (szerk.: Bajkay Éva, Jurecskó László, Kishonty Zsolt)
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria - München, Haus Der Kunst, MissionArt Galéria, 2001, kat. 22.

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Szeredi Merse Pál: Remekművek egy magángyűjteményből. Mattis Teutsch János.
Virág Judit Galéria, Budapest, 2020, kat. 67.

Mattis Teutsch művészeti tanulmányait szobrászként végezte. Művészetének avantgárd korszakában rendre készített plasztikákat, amelyek
szorosan kapcsolódtak festészeti és grafikai oeuvre-jében meghatározott sorozatokhoz. Szobrait
rendszeresen bemutatta kiállításain, többnyire
festményeivel és grafikáival együtt, ezzel is erősítve a sík- és térbeli alkotásainak összetartozását.
A művész legkorábbi, még a brassói állami Faipari Szakiskolában végzett tanulmányainak idejéből
fennmaradt alkotása is plasztika: egy női arcot
formázó domborművel dekorált, faragott dísztányér. A hátoldalán olvasható felirat („Teutsch J.
/ IV. év nov. / Brassó 1901”) szerint ez a munka
Mattis Teutsch vizsgaműveként azonosítható,
amely alapján a budapesti Iparművészeti Iskolá-

ban folytatta tanulmányait. A dísztányér dekoratív
indamotívumain a századforduló szecessziós művészetének erőteljes hatása fedezhető fel. Mattis
Teutsch iparművészeti tapasztalatait nem hagyta
maga mögött. Noha müncheni tanulmányai idején
gipszbe öntött plasztikákat is készített, az 1910-es
és 1920-as években kevés kivételtől eltekintve, fából faragott szobrokat alkotott, amelyeket többnyire lakkozott, vagy színesre festett. Mattis Teutsch
szobrai mind kis méretű, kézbe vehető tárgyak,
amelyek intim formában ismétlik meg és interpretálják újra a művész olajképein megfogalmazott
monumentális kompozíciókat.
Első avantgárd szobrai az Érzetek és az Alakok sorozattal párhuzamosan készültek. Mattis Teutsch
ekkoriban készített szobrairól az 1921-ben meg-

rendezett brassói kiállításához írt bevezető szövegében olvashatunk: „a faplasztikákat szabadon
faragom tölgybe, kisugárzó kísérő mozgásokkal.
Részben erős színekkel festem őket, hogy a világítástól függetlenek legyenek, s a mozgást, kifejezést tisztábban és önállóbban képviseljék.” Ehhez
a sorozathoz tartozik a két összekapcsolódó, ölelkező alakot ábrázoló faszobor, amely hasonlóan a
művész ekkoriban készített szobraihoz, erőteljes
színekkel van megfestve: a fehér, vörös és kék erővonalak a festményekhez hasonlóan kompozícióvá
formálják a faragványt. Az Éber-gyűjteményben az
1918–1919 körül készített, absztrakt alakokat ábrázoló szobrok között találunk festés nélküli, pusztán a fa felületének megmunkálásával létrehozott
alkotásokat is.

Szeredi Merse Pál: Mattis Teutsch János. Virág Judit Galéria, Budapest, 2020,137. oldal
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Ilosvai Varga István (1895-1978)
Gyümölcscsendélet kaktusszal ¦ Still-life with Cactus

¦ 103

t é t e l

Márffy Ödön (1878-1959)
Virágcsendélet ¦ Flower Still-life

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 70 x 60 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Ilosvai Varga I.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 60 x 50,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Márffy Ödön

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 528 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 900 000 Ft / 5 278 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR
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Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1.1.4.21.
¦ In: Rockenbauer Zoltán: Márffy életmű katalógus.
Budapest-Párizs, MakláryArtworks, 2006
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Ország Lili (1926-1978)

Gyarmathy Tihamér (1915-2005)

Mágikus ábrák ¦ Magic Illustrations, 1969

Szőnyegterv ¦ Carpet Design, 1955

Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 61 x 32 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Ország Lili
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Ország Lili: "Mágikus ábrák"

Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 50,3 x 61 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Gyarmathy T. 955
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: 55/4 Szőnyegterv

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 667 EUR
Becsérték: 3 400 000 – 4 600 000 Ft
Estimate: 9 444 – 12 778 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 600 000 Ft / 7 222 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Exposición de pintura Hungara del siglo XX. Introd. Lajos Németh.
Museo Carrillo Gil, Mexico, November, 1977, (Dibujos Magos címen)

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Temesvári Szépművészeti Múzeum, 2011. szeptember 9. – október 31.

t é t e l

t é t e l

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Gyarmathy Tihamér: Festmények.
Szerk.: dr. Várkonyi György.
Körmendi Galéria, Budapest, 2004, 114. oldal

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Árny a kövön. Ország Lili művészete. (szerk.: Kolozsváry Marianna)
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2016, 382. oldal
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Scheiber Hugó (1873-1950)
Japán nappali tűzijáték a berlini Luna Parkban ¦
Japanese Daytime Fireworks in the Berlin Luna Park, 1925
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 69 x 46 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Scheiber 1925.
Hátoldalon felirat ¦ Inscription on the reverse:
Kugler u., Japán tüzijáték nappal a berlini Luna-parkban, Revü 4. szám mell., Szarvas

Kezdő ár ¦ Starting price: 30 000 000 Ft / 83 333 EUR
Becsérték: 50 000 000 – 70 000 000 Ft
Estimate: 138 889 – 194 444 EUR

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ A Bizományi Áruház Vállalat 32. Képaukciója, Budapest, 1973. december, kat. 289. (Léghajó címmel)
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ Molnos Péter: Scheiber Hugó. Festészet a jazz ritmusában,
Budapest, Kieselbach Galéria, 2014. október 31. – 2014. november 21., 105. oldal
¦ Berlin-Budapest. Képzőművészeti kapcsolatok Berlin és Budapest között.
Budapest, Virág Judit Galéria, 2016. október 26. – november 27., 185. oldal
¦ Van Fauvisme tot Surrealisme. Joodse avant-gardekunstenaars.
Joods Historisch Museum, Amsterdam, 2017, 107. oldal
¦ l’Avant-Garde Hongroise á la Galerie Der Sturm (1913-1932).
Galerie Minoture, Párizs, 2018
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Ma Este, 1925. július 23., 32. oldal
A Berlinische Galerie jelezte, hogy a festményt – amennyiben az új tulajdonos is beleegyezik –
szeretné kölcsönkérni az „Ungarische Kunst in Berlin 1910-1933” című,
2022. november 4. és 2023. február 6. között megrendezendő,
az 1910 és 1933 között Berlinben élő, alkotó és kiállító magyar művészeket bemutató kiállítására.

A huszadik század elején az amerikai Coney
Island mintájára Európa több nagyvárosában,
köztük Budapesten is, hatalmas vidámparkok
épültek, melyek színes programokkal, éttermekkel, játékokkal és kalandokkal vonzották a
szórakozni vágyó közönséget. A legnagyobb látványosság azonban a berlini Halensee partján
elterülő Luna Park volt, amely 1909-ben nyitotta meg kapuit, és naponta akár 50 000 látogatót
is fogadott.

„A Luna-Parkban mozgalmas az élet, berlini szakkifejezéssel élve: Grosser Betrieb van esténként. A
Luna Park nagyjában megfelel a pesti Angol Parknak, csak valamivel nagyobb és díszesebb. Estefelé autók és villamosok százai ontják magukból a
szórakozni vágyó emberek tömegét, a Luna Park
pedig, mintegy varázsütésre, megtelik színnel, élettel, mozgással. A bejárat után hosszú gyönyörűen
világított folyosón megy végig az ember és a végére érve néhány méterrel maga alatt látja elte-
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rülni magát a parkot és közepén a tavat. A parkot
két oldalról magas teraszok veszik körül, melynek
minden emeletén éttermek, bárok és kávéházak
vannak, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tóra” −
írta a Pesti Hírlap berlini tudósítója 1925 nyarán, éppen abban az időben, amikor Scheiber a
most aukcióra kerülő képet festette. Részletes
és olvasmányos beszámolójában pontos leírást
ad, milyen látványoságokkal, programokkal és
izgalmakkal várta a Luna Park a látogatókat:
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1.

A berlini Luna Park

2.

Tűzijáték a Luna Parkban

„A tó partján hatalmas sétány, középütt emelvényes zenekar, a padokon pedig vidáman folyik a
flörtölés. A teraszok mögött van a park szórakoztató, látványos része. Itt megtaláljuk mindazt, amit
már Pesten is ismerünk: a hullámvasutat, az elvarázsolt kastélyt, a csodakereket és egyéb bolondságokat, azonkívül valami újat is. Egy több emeletes magas építményt, melynek tetejéről kerekes

7.

174

3.

A berlini Luna Park

csónakon egyenesen a tó közepébe csónakázhat a
vállalkozó szellemű szórakozó.” Ezt az építményt
és a csúszdán lecsúszó csónakokat láthatjuk
Scheiber festményén is. „A legnagyobb helyet a
szerencsejátékos bódék foglalják el. A huszadik
század legzseniálisabb trükkjei segítségével szedik
itt el az ember pénzét, viszont, akinek szerencséje
van, nyerhet itt valóságos házat, hozzá felszerelést,

Luna Parkban, Berlin

4.

A berlini Luna Park, 1925

a garagejába autót, szobái díszítésére megszámlálhatatlan mennyiségű »Teddy« medvét és végül állatsereglete kiegészítésére eleven papagályt (sic!)
és cerkófmajmot. Szóval van itt minden, mi szemszájnak ingere és minden tele van emberekkel! Kikiáltók ordítanak, nyertesek nevetnek, vesztesek
káromkodnak, itt-ott felcsendül egy női kacaj vagy
elrikácsolja magát egy papagály, hangulatban te-
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A berlini Luna Park

hát nincs hiány. Tíz órakor elalszik minden lámpa,
elsötétülnek a tornyokban felállított színes reflektorok, a tavon pedig kigyullad a tűzijáték szemkápráztató csillogásával. Ezerszínű röppenytűk,
rakéták hasítják át a csillagos mennyboltozatot,
aranyeső hullik alá, tűzkerekek szórják sziporkáikat
és görögtűz vonja be bíborával a házakat, embereket, fákat, tavat, mindent.” 1

6.

A berlini Luna Park

A két háború között Berlin – a nemzetközi művészeti élet és az európai avantgárd központja
– számos magyar művész életében meghatározó szerepet töltött be. A hatalmas lendülettel
fejlődő város szabad szellemisége, dinamikus és
új kezdeményezésekre nyitott légköre Európa
minden tájáról vonzotta a progresszív gondolkodású alkotókat. Izmusok sokasága született

Luna Parkban, Berlin

ezekben az években, melyekben vezető szerepet Herwarth Walden és a Der Sturm galéria
köré csoportosuló művészek játszottak. Walden
zseniális érzékkel válogatta össze az avantgárd
tehetséges európai képviselőit, olyan művészek
mutatkozhattak be nála, mint Marc Chagall, Vaszilij Kandinszkij vagy Alexander Archipenko. A
Der Sturmban kiállítani a legnagyobb elismerést

9-11. A berlini Luna Park
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12. Umberto Boccioni: Szimultán víziók, 1912
Von der Heydt Múzeum, Wuppertal

jelentette, és egyben ugródeszkát is a tengerentúli karrierhez. Moholy-Nagy László, Kádár
Béla és Scheiber Hugó életében is kiemelkedően
fontos szerepet játszott az a néhány év, amelyet
Berlinben töltöttek.
Rövid idő alatt Scheiber a Der Sturm meghatározó művészévé lépett elő. 1924-es első kiállításán főként városi, utcai jeleneteket ábrázoló,
nagyméretű szénrajzokat mutatott be. Sokat
dolgozott Berlinben, vehemens, extrovertált

1
2
3

12. Gino Severini: Fesztivál a Montmartre-on, 1913

természetéből fakadóan élvezte a nagyváros
dinamizmusát. Tobzódott a témákban, és terjedelmes, hosszú oeuvrjének legeredetibb és
leginvenciózusabb darabjait készítette a német
fővárosban. Megfestette a nyüzsgő metropolisz megannyi részletét, a parkokat, stadionokat, gyárépületeket, valamint a kávéházak, cirkuszok, kabarék éjszakai világát. Ahogyan egy
interjúban említette: „Nekem nincs műtermem,
nem dolgozom modellel. Sétálok az utcán, mondjuk a ligetben, megfog a körhinta hullámzásának

ritmusa, az Angol Parkban sétáló nők vonala, és
kialakul bennem valami érzés-kaleidoszkóp-féle, és
nemcsak azt vetem papírra, amit látok, hanem amit
érzek is. Akik nem értik, ráfogják, hogy ez expres�szionizmus. Hát nem az, de nem is fontos, minek
hívjuk.”2
Scheiber pontosan ismerte a korszak meghatározó izmusait, és kiváló érzékkel keverte az
expresszionizmus, a futurizmus és a konstruktivizmus egyes elemeit, amelyekből rendkívül

14. Joseph Stella: Coney Island, 1913-1914
Yale University Art Gallery, Gift of Collection Société Anonyme

szellemes, egyéni, dekoratív formanyelvet alakított ki. „A MA aktivistái (Berény, Bortnyik, Uitz, Tihanyi) mellett egy évtizeddel később, a húszas évek
Berlinjében Kádár Béla és Scheiber Hugó a kubistafuturista-expresszionista irányzatok konszolidált,
dekoratív vonulatát fedezték fel a maguk számára.
Stilizált, leegyszerűsített formákkal, felszabdalt és
önkényesen újjáépített képi síkokkal, lendületesen
ívelő vonalakkal, torzított alakzatokkal kezdtek dolgozni. A futurista festészet új tematikája, a nagyvárosi élet lüktetése, a sebesség, a mozgás, a ritmus

érzékeltetése elsősorban Scheiber kompozícióit
jellemezte. Egyes művein felülről nézve, madártávlatból láttatta a várost, a masszává sűrűsödő
örvénylő tömeget.” 3
A most aukcióra kerülő festmény felfokozott, dinamikus festésmódja, valamint a körkörös, vibráló foltok a vidámpark sodró forgatagát idézik.
Ahogyan a fenti újságcikk is említi, a tűzijáték
fénye bíborszínűvé festi az égboltot, alatta pedig a csónakázó, táncoló, éljenző berlini közön-

K e l e n Ann a

Korai nyár Berlinben. Pesti Hírlap. 1925. június 26.
Színházi Élet. 1929, 24. szám, 31-32.
Gergely Mariann: Marinetti nyomában. Artmagazin, 2010, 39. sz. 52-56.
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séget láthatjuk. A Luna Park Scheiber nagyváros
ciklusának egyik legizgalmasabb darabja, amely
nemcsak a művész berlini időszakának állít emléket, hanem fontos kordokumentum is egyben:
pillanatkép Európa egykori legnagyobb és legnépszerűbb szórakoztatóközpontjának mindennapjairól. A festmény korábban már számos kiállításon szerepelt itthon és külföldön egyaránt.
Amennyiben új tulajdonosa is hozzájárul, 2022
őszére egy neves német múzeum kérte kölcsön,
hogy bemutassa egy nagyszabású tárlaton.
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Schéner Mihály (1923-2009)

Tornyai János (1869-1936)

Rodoszi utca ¦ Street in Rhodes, 1998

Tavaszi rét ¦ Spring Meadow

Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 50 x 70 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Schéner
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Rhodos-i ucca Schéner Mihály 1998.

Olaj, fa ¦ Oil on wood, 57 x 79,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Tornyai

t é t e l

t é t e l

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 944 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 778 – 5 556 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 300 000 Ft / 833 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor a Bozsán-gyűjteményben
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Bozsán gyűjtemény. A könyvet szerkesztette és kiadja a Bozsán család,
Pauker Nyomda Kft., Budapest, 2010, 83. oldal
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Márffy Ödön (1878-1959)

Boldizsár István (1897-1984)

Kilátás a dombról ¦ View from the Hill

Út Nagybányán ¦ Road in Nagybánya (Baia Mare)

Akvarell, papír ¦ Aquarelle on paper, 47 x 61 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Márffy Ödön

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 68 x 95,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Boldizsár

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 528 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 778 – 5 556 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

t é t e l

t é t e l

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor a Bozsán-gyűjteményben
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Bozsán gyűjtemény. A könyvet szerkesztette és kiadja a Bozsán család,
Pauker Nyomda Kft., Budapest, 2010, 23. oldal
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Kernstok Károly (1873-1940)

Tornyai János (1869-1936)

Folyóparton ¦ Riverbank

A Nagy-Alföld, hátoldalon: Női akt ¦ The Great Hungarian Plain, on the reverse: Female Nude

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 65,5 x 80,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kernstok Károly (kétszer ¦ two times)

Olaj, fa ¦ Oil on wood, 70,5 x 96,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Tornyai

Kezdő ár ¦ Starting price: 950 000 Ft / 2 639 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 222 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 500 000 Ft
Estimate: 4 167 – 6 944 EUR
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69¦113
aukció
Tihanyi Lajos (1885-1938)
Csendélet pipával ¦ Still-life with Pipe, 1923
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 56 x 45 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: L. Tihanyi 923

Kezdő ár ¦ Starting price: 36 000 000 Ft / 100 000 EUR
Becsérték: 50 000 000 – 70 000 000 Ft
Estimate: 138 889 – 194 444 EUR

t é t e l

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor a művész hagyatékában
¦ Jacques de la Fregonnière gyűjteményében (1938)
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ A magyar festészet rejtőzködő csodái. Válogatás magyar magángyűjteményekből II.,
Budapest, Mű-Terem Galéria, 2005. szeptember 10. – október 9., 35.
¦ Tihanyi Lajos. Egy bohém festő Budapesten, Berlinben és Párizsban.
Budapest, Kogart, 2012. április 20. – augusztus 20., kat.: 87.
¦ Berlin-Budapest 1919-1933.
Budapest, Virág Judit Galéria, 2016. október 25. – november 27., 111.
¦ Párizs-Budapest. Képzőművészeti kapcsolatok Párizs és Budapest között.
Budapest, Virág Judit Galéria, 2017. október 27. – november 26., 106.
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Les Chroniques du Jour, 1926. november 5., 195.
¦ Das Neue Frankfurt, 1928. március, 47.
¦ Dévényi Iván: Tihanyi. Budapest, Corvina, 1968, 38.
¦ Majoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos. Írásai és dokumentumok.
Budapest, Monument-Art, 2002, kat.: 40.
¦ Modern magyar festészet 1919-1964.
Szerk.: Kieselbach Tamás, Budapest, Kieselbach, 2004, kat.: 497.

Berlin

1.

Albert Gleizes: Lovasnő, 1920
Közli: Broom, 1921. november

Az első világháborút követően a weimari köztársaság demokratikus, kozmopolita és nyílt légköre mágnesként vonzotta a hazájukból menekülő
idegeneket, így Berlin nemcsak a német, hanem
a nemzetközi művészeti élet egyik, ha nem a
legfontosabb európai színterévé vált. A provinciális Béccsel és a még bénult Párizzsal szemben,
az emigráns magyar művészek is előszeretettel választották új lakhelyül a porosz fővárost.
Az oroszok mellett, legtöbben hazánkból érkeztek Berlinbe. Az 1920-as években itt telepedett le többek között Balázs Béla, Halász Gyula
(Brassaï), Berény Róbert, Moholy-Nagy László,
Kállai Ernő, Kemény Alfréd, Péri László vagy éppen Tihanyi Lajos.
Az olyan fontos berlini kávéházak, mint a
Luitpold vagy a Romanisches Café, valamint
azok a jelentős lapkiadók, galériák és műtermek,
mint a Der Sturm, Galerie Cassirer vagy a Galerie
Möller pezsgő, szellemi élete Európa-szerte páratlannak bizonyult. Itt a 20-as évek elején az

expresszionizmus, a dada, majd később a konstruktivizmus számított a kurrens témák közé.
A sokszínű kulturális életbe a magyar emigráció
is könnyen bekapcsolódott. Tihanyi portréinak
többségét kávéházi spontán összejöveteleken
vázolta fel, míg Moholy-Nagy László forgalmas
műtermet tartott fent, ahová a németeken kívül
többek között orosz, holland, lengyel művészek
és értelmiségiek jártak eszmecserére, művészeti diskurzusra. Rendszeres látogatói között volt
Tihanyi is, akiről Moholy-Nagy egy Hevesy Ivánnak írt levelében ekképp emlékezik meg 1920ban: „[…] Tihanyi volt drága jó emberem. Sokat
együtt voltam vele, igazán és mélyen megszerettem. […] Van Gogh, Kokoschka, Picasso (nálunk Tihanyi) pl. külön rendszerek (őrültek), de ki mondja,
hogy az őrültségük rosszabb őrültség (rendszer) a
mi kollektív őrültségünknél (rendszerünknél). […]
Gondolom itt jól is fog menni neki (Tihanyinak), mert
Kokoschkán kívül, aki bálvány már, egyetlen rendes
festőjük sincs a németeknek”.

T i h a n y i B e r l i nb e n
Moholy-Nagy azonban némiképp tévedett ezen
a téren. Tihanyi 1920 augusztusában, néhány
hónapos bécsi tartózkodást követően költözött
Berlinbe. Bár a Tanácsköztársaság idején, a kataszteri bizottságban betöltött funkciója és a
Balaton melletti művésztelep szervezésében

vállalt szerepe okán nem kellett bebörtönzéstől tartania, az újonnan alakuló társadalmi rend
mégis inkább a távozás gondolatát erősítette
benne. Egy csalódásként elkönyvelt bécsi önálló
tárlatot követően, Tihanyi azzal a céllal érkezett
Berlinbe, hogy Paul Cassirernél, az expres�-
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szionisták egyik legjelentősebb galeristájánál
állítson ki. A neves kereskedő azonban vis�szautasította a magyar festőt, ami nem is csoda, hiszen már ebben az időben olyan neveket
képviselt, mint Otto Mueller, Emil Nolde, Oskar
Kokoschka vagy éppen a Tihanyinál lényegesen
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„könnyedebb” festészetet hirdető Czóbel Béla.
Tihanyi ellenben eltökélten hitt abban, hogy „ha
Németországban ismernék művészetét, két kézzel
kapna utána” minden galerista. Végül egy kisebb,
de szintén neves kiállítótérre esett a választása,
s 1921 májusában önálló tárlata nyílt Ferdinand
Möller galériájában.
Bár az első berlini bemutatkozás nem hozott
átütő sikert Tihanyi számára, abban mindenképp segítségére volt, hogy neve ismerté vált
a progresszív művészkörökben, és ezáltal több
csoportos bemutatón is megfordultak munkái.
Fokozódó hírneve kezdetben munkakedvére is
jótékonyan hatott. Ekkortájt készült szerelme,
Breuer Eta csellista arcképe (1921), valamint
a Család című alkotás, Vajda László filmforgatókönyv-író famíliáját ábrázoló hármasportré
(1921), illetve 1922-es főműve, a Tihanyit műtermi környezetben ábrázoló önarckép (Nagy

önarckép intérieur, 1922). A két termékeny esztendőt 1923-ban egy viszonylag csendesebb
év követett. A Csendélet pipával című képen kívül
csupán új barátja, Halász Gyula, azaz Brassaï –
ma csak reprodukcióról ismert – portréja ismert
ebből az időszakból. Talán az átütő siker hiányával magyarázható, hogy Tihanyi alkotókedve
idővel alábbhagyhatott, s miként Ferenczy Béni
beszámolt arról, nem festményei eladásából, hanem „börzespekulációból” élt. Végül 1923 telén
Tihanyinak elege lett Berlinből, és Párizsba utazott. Az eredetileg néhány hónaposra tervezett
út azonban véglegesnek bizonyult: Berlinbe már
csak műterme felszámolása végett tért vissza.
Habár Tihanyi számára nem a Spree-parti város vált a legkedvesebb művészeti központtá, az
emigrációban élő magyar alkotótársaival szemben, független művészként kiemelkedő sikereket
ért el Herwarth Walden segítsége nélkül is.
2.

Tihanyi Lajos: Nagy önarckép intérieur
(Berlin, Schöneberg), 1922
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

3.

Tihanyi Lajos Csendélet pipával (1923)
című festménye, valamint
André Kertész Mondrian szemüvege és pipája c
ímű fotója a
Das Neue Frankfurt 1928. márciusi számában

S t í l u s h a t á s o k 
A berlini esztendők a kiteljesedés időszakát jelentik Tihanyi életművében. Az 1910-es években még Budapesten megkezdett programját
folytatva további arcképeket készített önmagáról, híres írókról és gondolkodókról. Bölöni, Ignotus, Kassák mellett német költőket Johannes R.
Becher, Leonhardt Frank, valamint a berlini nemzetközi baráti társaság tagjait rajzolta és festette. A nemzetközi avantgárd stíluskavalkádjának
egyre pontosabb feltérképezését követően
többféle hatás is érvényesült festészetében.
Már az 1922-es Nagy önarcképen is figyelemre
méltó, hogy a kubista-geometrikus absztrakció
és a dekoratív felületkezelés Tihanyitól szokatlan mértékben van jelen az alkotáson. Mihályi
Ödönnek írt leveléből azonban egyértelműen kiderül, hogy mindezt tudatosan tette a festő: „[a
képen] fokozottabban sikerült mint az előbbiekben
a felületet egységben tartanom anélkül hogy
csak ennek a problémának játékos vagy teoretikus
demonstratiójává lenne”.
A korábbi portrék tördelt, „barokkosan“expresszív karakterét Tihanyi ekkor a kubizmus
irányába fejlesztette tovább. Feltételezhető, hogy ezek az új stíluselemek főként Albert
Gleizes és a purizmus hatásra jelentek meg
festészetében. Ozenfant és Le Corbusier művészetét már a bécsi időszakból ismerte, hisz a
két művész fotókat is kért tőle lapjuk, a L’Esprit
Nouveau számára. S talán az sem véletlen, hogy
Tihanyi Párizsba érkezését követően Gleizes-t az

elsők között kereste fel Brassaïval műtermében.
„Tihanyival az utóbbi időben több francia festőnél
voltunk, legutóbb ma délután Albert Gleizesnél, aki
az egyik legjobb francia festő s a legközvetlenebb,
akit közülük megismertem.» A purizmus játékossága helyett 1922-ben és 1923-ban még elsősorban a nemzetiközi konstruktivizmus, illetve
a fotóművészetben ekkor térthódító Új Tárgyilagosság inspirációja dominálta Tihanyi stílusát. A berlini nemzetközi avantgárd hatásának
köszönhetően, inkább az összefoglaló formák
konstruktív kezelése és a Neue Sachlichkeit merész beállításaira rímelő komponálás irányába
fejlesztette egyre inkább síkgeometrikus elemekből építkező festészetét. Ennek a Berlinben
kiérlelt stílusnak kiváló, szinte egyedülálló példája a Csendélet pipával című alkotás. Motívumait
a lehető legjellemzőbb, az egyszerű geometrikus
elemekre legkönnyebben visszavezethető nézőpontokból ábrázolja a művész. Az apró részleteket
elhagyja a képről: sem az abrosz redőinek játéka,
sem a használati tárgyak „cizellatúrái” nem zavarják
a kompozíció feszességét. Körökké, félkörökké, háromszögekké egyszerűsíti formáit, melyek így egyszersmind súlytalanná is válnak a képen. Akárcsak a
barát, André Kertész fotográfiáin a tárgyak elvesztik
funkcionális, ha tetszik hétköznapi karakterüket.
Egyetlen céljuk a kompozíció erősítése lesz, melyet
Tihanyi nemcsak a beállítás szokatlanságával, hanem az asztallap merész kivágatszerű ábrázolásával már-már képarchitektúrává nemesít.

Kaszás Gábor
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Mikola András (1884-1970)
Télutó Nagybányán ¦ The End of Winter in Baia Mare

¦ 115
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Nagy Oszkár (1883-1965)
Nagybányai erdő tisztással ¦ Forest with Clearing in Nagybánya (Baia Mare), 1934

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 100 x 114 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Mikola

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 89,5 x 105 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Nagy Oszkár 934

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 1 800 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 000 – 8 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor a Bozsán-gyűjteményben
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Bozsán gyűjtemény. A könyvet szerkesztette és kiadja a Bozsán család,
Pauker Nyomda Kft., Budapest, 2010, 22. oldal
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Boromisza Tibor (1880-1960)
Almák ¦ Apples, 1907
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 56 x 64 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Boromisza 1907

Kezdő ár ¦ Starting price: 8 000 000 Ft / 22 222 EUR
Becsérték: 14 000 000 – 24 000 000 Ft
Estimate: 38 889 – 66 667 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Boromisza Tibor 1880-1960. Szerk.: Dr. Török Katalin - Jurecskó László,
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2012, 26. kép

1.

Boromisza Tibor festőtársaival, 1905 körül
(Balról jobbra: Réthy, Perlrott, Jakab, Ferkai, Börtsök, Rátz, Kovács, Boromisza)

Boromisza a katonai pályával szakítva, 1902ben Ferenczy Károly magániskolájában kezdte
meg képzőművészeti tanulmányait, és feltehetően mestere buzdítására látogatott el 1904 tavaszán Nagybányára, ahol a második nagybányai
nemzedék „neós” vezéralakjaként egy évtizeden
keresztül, 1914-ig élt és alkotott. Öntörvényű
énjéből fakadóan csak rövid ideig hatottak rá

mesterei, Ferenczy, majd Iványi Grünwald Béla
– az önálló, szabadelvű fiatal festő mindvégig
törekedett művészi függetlenségének, egyéni
látásmódjának megőrzésére. Az esztendő végén
Iványival és Maticska Jenővel Rómába utazott,
ahol visszaemlékezéseinek tanúsága szerint az
akadémizmus elleni lázadása tovább fokozódott.
Minden bizonnyal 1905 tavaszán hazatért, és
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Réti István névsora szerint folytatta a munkát
Nagybányán. A következő évben felszínre törő új
stílus, a „neoimpresszionizmus” előszelének tekintendő a művész – Münchent is érintő – utazása az új francia irányzatok központjába, Párizsba.
„Párizsban dolgoztam, galériákat látogattam. Sokat
voltam Durand lakásán, ahol az impresszionisták
jellegzetes vásznai halomszámra hevertek. Jártam

ugyan egy hónapig a Julien Akadémiára is, de lármás mű-bohém hangulatát rövidesen megutáltam.
Majd hónapokon át a Colarossinál mintáztam a felesleges és zavaró korrektúra gondos kerülésével” 1
– számol be meglehetősen szűkszavúan párizsi
tartózkodásáról, nem taglalva az őt ért impulzusokat, ezzel is megőrizve egyéni hangú, autodidakta művészetének képzetét. A francia fővá-

rosban készült, ma ismert alkotásain megjelenő
dekoratív körvonalak által közrefogott alakok,
valamint a síkszerű felületek térnyerése, azonban vitathatatlanul a küszöbön álló új stílus előfutárjainak tekinthetők. A „neós” irányzat hazai
megjelenése összeforrott Czóbel Béla nevével,
aki Párizsból hazatérve 1906 nyarán mutatta
be forradalmian újszerű, „vastag, színes körvo-
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nalak közé határolt, élénk, pointilizált színfoltokkal,
a figurális részek rajzában sok jellemző erővel” 2
megkomponált műveit a nagybányai festőkolónia változásokra fogékony növendékeinek. Az
új nemzedék képviselői mindinkább szakítanak
a plein air naturalizmussal, és a legkorszerűbb
francia irányzatokat ötvözve alakítják ki sajátos
„neós” stílusukat a pont-aveni iskola, a Nabis
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2.

Paul Cézanne: Almák, 1878
Fitzwilliam Museum (University of Cambridge)

csoport, valamint a Fauves-ok és posztimpres�szionisták stílustörekvéseiből merítve.
„A francia művészet legutolsó hullámcsapásai,
amely a Gauguin, Van Gogh, Mathis, Manguin neveit
vetette felszínre, egyszerre Nagybányán is érezhető lett. Előbb, mint Magyarországon bárhol, Budapestet sem véve ki, először itt okozott kavarodást
a fiatal lelkekben” 3 – hangsúlyozza Réti 1909-es
cikksorozatában a francia nagymesterek stílusformáló szerepét és az új stílus nagybányai
kötődését. A modern magyar festészet kialakulását előmozdító, emblematikus 1906-os esztendő – a neoimpresszionista stílusjegyek egyre
magabiztosabb használatában megnyilvánuló –
lenyomata Boromisza életművében is fellelhető
(Anya gyermekkel, Szőlőszedők).
A most árverésre kerülő csendélet keletkezésének évében, 1907 májusában nyílik meg a Nemzeti Szalonban a francia posztimpresszionisták
műveit felvonultató, Gauguin, Cézanne, Manet,

3.

Paul Gauguin: Csendélet gyümölcstállal, 1880
magántulajdon

Seurat, Signac, Van Gogh és Matisse neveivel
fémjelzett nagyszabású kiállítás, mellyel közvetlenül összefonódik a neósok első fellépése a
Könyves Kálmán Szalon „Ifjúság” címen híressé
vált, júniusi tárlatán. Boromisza Tibor két alkotását (Tükör előtt, Havas hegyoldal) tekinthette meg
itt a közönség: „[…] egyik képe erősen naturalisztikus, másik képe érdekes felületrevetítés. Felülete
beszédesen éreztet, de vonalai bonyolultak. Képében a vonal megtagadja a felületben szépen kifejezett törekvést” 4 – írja kritikájában Gerő Ödön.
Az Almák már egyértelműen a neós stílus jegyében, feltehetően az 1907-es év második felében
született. A csendélet semleges, síkszerű hátterét adó, a fény-árnyék hatásokat, a redők mélységét nélkülöző egységes drapéria a harsány
színekkel megfestett gyümölcsök kiemelését
szolgálja. Az almák gömbölyded formái vastag,
élénk, tiszta színekkel felvitt ecsetvonásokból
építkeznek, azonban ezek az erőteljes, egymás-

5.

4.

Paul Gauguin: Csendélet gyümölcstállal, 1880
magántulajdon

tól jól elkülönülő festékcsíkok és az itt-ott felbukkanó árnyékfoltok már csak részben teremtik
meg a plasztikusság érzetét. A színpalettát a citromsárga, az élénk zöld és a helyenként halvány
pirosba hajló, a Fauves-ok kedvelt lazacrózsaszíne, valamint a kékek uralják. A korábbi művein is
alkalmazott kontúrozás tovább fokozza a mű dekorativitását. Az almák visszafogott, világoskék
körvonalai az abrosz szélének kék csíkozásában
is visszaköszönnek, de a fehér terítőre vetülő –
a nagybányaiak által előszeretettel alkalmazott
– kék árnyékok, és a kékben játszó pettyes talpas pohár is a kiegyensúlyozott színkompozíciót
szolgálják. A modern magyar festészet egyik úttörőjének, Boromisza Tibornak e korai csendélete a kutató-kísérletező művész állandóan változó és megújuló életművének dekoratív, „neós”
darabja.
Tóth Nóra

Czóbel Béla: Fauve csendélet, 1907
magántulajdon

1 Boromisza Tibor önéletrajzi feljegyzései. Szerk.: Török Katalin, Szentendre, 2011, 125. oldal
2	Réti István: A nagybányai művésztelep. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Budapest, 1954, 69. I.
3	Réti István: Tizennégy esztendő a nagybányai festőkolónia életéből. Nagybánya és Vidéke, 1909. október 24. 1. I.
4	Gerő Ödön: Kiállítások. – „Ifjúság” magyar modern festők kiállítása. Pesti Napló, 1908. június 5.
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Schönberger Armand (1885-1974)
Kék ruhás nő ¦ Woman in a Blue Dress

t é t e l

Kádár Béla (1877-1956)
Anya gyermekével, 1930-as évek közepe ¦ Mother with Child, mid 1930s

Gouache, pasztell, papír ¦ Gouache, pastel on paper, 43,5 x 28,5 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Schönberger

Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 82 x 59,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 528 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 11 111 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 19 444 EUR
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Márffy Ödön (1878-1959)

Pál István (1888-1939)

Bruges-i részlet ¦ Bruges, 1905-1906

Háromdimenziós táj (Gyöngyös-Solymos) ¦ Three-dimensional landscape (Gyöngyös-Solymos)

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 27 x 37 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Márffy

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 63 x 46,5 cm
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse:
2 síkú relief festmény Pál István festőművész Gyöngyös-Solymosi tájkép.
A többsíkú képmegoldás szerzői joga és reprodukció joga fenntartva

t é t e l

t é t e l

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 200 000 Ft / 6 111 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 600 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 16 667 – 22 222 EUR

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV 19. Képaukció, 730. tétel

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Plesznivy Edit: Hiányos kirakós. Pál István festőművész életútja és munkássága.
Artmagazin, 2016, 92. sz., 38-46. oldal

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Hungarian Fauvism (1904-1914).
Asbl Bruxelles-Musées-Expositions, Brüsszel, 2010
¦ Rockenbauer Zoltán: Márffy. (Magyar mesterek)
Budapest, Corvina Kiadó, 2008, 2. kép
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Váza, karcsú, csavart testtel, bogáncsos díszítéssel, Zsolnay ¦ Slender, twisted bodied Vase with Thistle decor, Zsolnay, 1901
Terv ¦ Design by: Sikorski Tádé

t é t e l

Keménycserép, opak és transzparens, márványosan összefolyó magas tüzű mázas festés.
Fazonszám ¦ Form number: 5997, dekorszám ¦ decor-number: 4335
Magasság ¦ Height: 29,5 cm, szélesség ¦ width: 12,5 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott M, 5997, 23 ¦ raised round stamp, impressed M, 5997, 23 numbers

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 667 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 300 000 Ft
Estimate: 2 500 – 3 611 EUR

vir ág

judit

Formaterv ¦ Design by: Mack Lajos
Keménycserép, plasztikus, rátett, összedolgozott díszítéssel.
A többszínű, transzparens eozin mázas alapon a plasztikus részek savmaratott, opak, aranyszínű mázzal festettek.
Fazonszám ¦ Form number: 6405
Magasság ¦ Height: 29,9 cm, szélesség ¦ width: 13,4 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába nyomott 6405, 36, 10, 0 ¦ raised round stamp, impressed 6405, 36, 10, 0 numbers

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Eltérő színekkel festett párdarabja reprodukálva ¦ Pendant with colour variant reproduced:
¦ Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva: Zsolnay aranykora. Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal,
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Kossuth Kiadó, 2017, 510. ábra
¦ Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory, 1853-2001, The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts,
Design and Culture, New York, 2002. július 17. – október 13.
Csenkey Éva, Steinert Ágota: Hungarian Ceramics from the Zsolnay Factory, Yale University Press, New Haven and London, 2002, 92. ábra
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Díszkancsó, bogyós, leveles díszítéssel, Zsolnay ¦ Decor Jug with Berries and leaf motifs, Zsolnay, 1902
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Párdarabja reprodukálva ¦ Pendant reproduced:
¦ Csiba Mónika, Stattner Richárd: Zsolnay. A magyar szecesszió mesterművei, Elite Design Kft., 2003, 17. ábra
Eltérő mázazású párdarabja reprodukálva ¦ Pendant with glaze variant reproduced:
¦ Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva: Zsolnay aranykora. Gyugyi László gyűjteménye száz új tárggyal,
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Kossuth Kiadó, 2017, 603. ábra
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Bornemisza László (1910-1995)
Meseváros ¦ Fairy Tale Town

t é t e l

Olaj, fa ¦ Oil on wood, 19 x 14 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Bornemisza
Hátoldalon felirat ¦ Inscription on the reverse:
Dzodzoglu- Jorgosz-nak szeretettel 1982. márc. 2.-án Bornemisza László

Kezdő ár ¦ Starting price: 160 000 Ft / 444 EUR
Becsérték: 300 000 – 600 000 Ft
Estimate: 833 – 1 667 EUR
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Corini Margit (1897-1982)
Éjszaka a városban ¦ City Night
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 55 x 46 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: M. de Corini

Kezdő ár ¦ Starting price: 380 000 Ft / 1 056 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 944 – 2 778 EUR
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Schadl János (1892-1944)
A tatai Töpörke malom ¦ The Töpörke-Mill in Tata, 1928
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 100 x 86,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: SJ 928.

Kezdő ár ¦ Starting price: 5 000 000 Ft / 13 889 EUR
Becsérték: 8 000 000 – 12 000 000 Ft
Estimate: 22 222 – 33 333 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ Best of Műterem. Szerk: Virág Judit, Törő István. Virág Judit Galéria, Budapest, 2008, kat. 74.
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Ernst Ludwig Kirchner:
Hegyi erdő, 1919-1920,
magántulajdon

2.

Ernst Ludwig Kirchner: Staberhof-i farm, 1913
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Paul Cézanne: Erdőrészlet malomkővel, 1894
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Az aktivisták között
Uitz Béla és Mattis Teutsch János után Schadl János állította ki a legtöbb művet a MA hetedik, grafikai kiállításán – ismerve Kassák kvalitás-érzékét, ez már önmagában is értékmérő lehetne. Ennek
ellenére 1966-ban Szabó Júliának a teljes ismeretlenség homályából kellett ismét felszínre hoznia
az életművet. A Schadl számára ekkor az aktivizmus élvonalában kijelölt hely mindmáig érvényes,
korabeli grafikai munkássága és kitűnő vázlatkönyve alapján a magyar avantgárd első generációjának mesterei között kell tárgyalnunk. A jómódú keszthelyi családból származó festő művészi tehetsége először zenei téren bontakozott ki, de 1915-ben már a Képzőművészeti Főiskolára is felvételt
nyert. A Ferenczy Károlynál tanultak azonban nem elégítették ki szilaj lelkületét, ifjonti hevét. Az El
Grecoért rajongó Schadl útja az expresszionizmushoz vezetett, aminek magyar „verziójával” a MA
művészeinek körében találkozott. A korai MA Uitzcal fémjelzett expresszív grafikai stílusa első komolyabb műveinek szociális, nagyvárosi tematikájára is rányomta a bélyegét, 1919-es Város című
festménye ezzel együtt is a német expresszionizmus egyik legjobb magyar hajtása.

Ex p r e s s z í v n a t u r a l i z m u s
A szociálisan érzékeny avantgárd hazai szilenciuma idején Schadl munkásságában is előtérbe került
a tájábrázolás. A húszas években azonban már nem Uitz vagy Mattis Teutsch mutatta számára az
utat, hanem sokkal inkább Egry József és Bernáth Aurél. Schadl nem véletlenül lett az Utak Pannóniából egyik legkedvesebb szereplője. Bernáth keszthelyi lábadozása idején ismerte meg a fiatal
festőt, aki a berlini éveket megelőzően egyik legjobb barátja lett. A keszthelyi kórház a háború vége
felé a magyar expresszív naturalizmus legnagyobb alakjának, Egry Józsefnek is otthont adott. Egry
pályájának ebben a szakaszában olyan pantheisztikus, fénypászmákkal átszőtt, szerkezetes tájképeket alkotott, amelyek nemcsak Bernáthot, de Schadlt is elkápráztatták. Schadl húszas évekbeli
expresszív naturalizmusának párhuzamát az említetteken túl leginkább még a – szintén a német
expresszionizmussal kacérkodó – fiatal Szőnyi tájfestészetében fedezhetjük fel. A korszak legjobb
szemű kritikusa, Kállai Ernő is e három művész munkásságában kereste a magyar tájfestészet megújításának lehetőségét. Hármójuk kontextusában Schadl pályája talán annyiban eltérő, hogy nála az
avantgárd fény- és térkonstrukciók emléke lassabban halványodott el, hatásuk még a húszas évek
végén is erőteljes. Ezért is tűnik annyira életteli, erős műnek A tatai Töpörke-malom is.

4.

Georges Braque: Tájkép, 1908

5.

Bernáth Aurél: Starnbergi-tó I., 1924

Tatai csönd
Schadl az avantgárd diszkreditálása után nem az emigráció rögös útját választotta, és a festészettel sem hagyott fel, inkább vasárnapi festővé vált, és zenetanárként, vidéki humanistaként éldegélt tatai magányában. Vasárnapi festészete azonban még a húszas évek végén is
A tatai Töpörke-malomhoz hasonló remekműveket termett, amelyek az avantgárdizált nagybányai
tradíció (vagy inkább a naturalizált expresszionizmus) élvonalához tartoznak. Kállai Ernő retorikájához és ideológiájához közelítve Schadl szép, kékes-zöldes tónusú, konvencionalitásában is mutatós tájképen a szerkezetes naturalizmus és a magyar Cézanne-iskola értékeit fedezhetjük fel.
A fák között megbúvó hangulatos, öreg malom természetesen a realista tájábrázolás hagyományához illeszkedik, de a talaj, a víztükör és lombkorona izgalmas, impulzív, reflexekben gazdag megragadása az eltemetett avantgárd (Kállai talán Franz Marc-ot emlegette volna vele kapcsolatban is,
ahogy Bernáth esetében tette) eszköztárnak kiváló stilizálásáról tesz tanúbizonyságot.

Hornyik Sándor
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Munkácsy Mihály (1844-1900)

Márffy Ödön (1878-1959)

Tanulmány a Honfoglaláshoz, 1892-1893 körül ¦ Study for the Hungarian Conquest, around 1892-1893

Önarckép vörös köntösben, 1930 körül ¦
Self-portrait Wearing a Red Robe, around 1930

t é t e l

Márffy Ödön portréja Dévényi Iván lakásában

t é t e l

Ceruza, papír ¦ Pencil on paper, 19,5 x 15,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Munkácsy.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 100 x 65,5 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Márffy Ödön

Kezdő ár ¦ Starting price: 400 000 Ft / 1 111 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 6 667 – 11 111 EUR

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 2.1.5.9.
¦ In: Rockenbauer Zoltán: Márffy. Makláry Artworks, Budapest-Párizs, 2006
Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Dévényi Iván gyűjteményében
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Dévényi Iván Gyűjtemény. Győr, Múzeumi Képtár, 1977, kat. szám nélkül
¦ Az esztergomi Dévényi-gyűjtemény kiállítása. Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 1983, kat. 153.
¦ 20. századi magyar művészet Dévényi Iván gyűjteményéből. Budapest, Kassák Emlékmúzeum és Archívum,
1993. október 9. – december 5., kat. 67.
¦ Márffy magángyűjteményekben. Budapest, Polgár Galéria, 1998, kat. 40.
¦ Fej-Fej mellett. Kieselbach Galéria, Budapest, 2002. június 4-11., kat. sz. nélkül
¦ A Dévényi gyűjtemény. Mű-Terem Galéria, Budapest, 2006, kat. 24.
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ A Dévényi gyűjtemény. Mű-Terem Galéria, Budapest, 2006, kat. 24.
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Czóbel Béla (1883-1976)
Ringelspiel (Körhinta) ¦ Carousel, 1904
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 37 x 47 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Czóbel 904

Kezdő ár ¦ Starting price: 36 000 000 Ft / 100 000 EUR
Becsérték: 50 000 000 – 80 000 000 Ft
Estimate: 138 889 – 222 222 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Pogány József tulajdonában
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Nagybányai jubiláris képkiállítás, Nagybánya, 1912. augusztus 1-31., 83. tételszám (Ringelspiel címen)
¦ Újragondolt Czóbel, Czóbel Múzeum, Szentendre, 2017. január-április
¦ Párizs - Nagybánya 1904-1914, Budapest, Virág Judit Galéria, 2018. október 26. - november 18., 7. tétel
Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Salon d'Automne, Párizs, 1905, 384. tételszám (Soleil'd automne (Őszi nap) címen)
A mű említése a szakirodalomban ¦ Cited in Literature:
¦ Barki Gergely: WANTED – A Nyolcak lappangó művei, Artmagazin, 2010/1, 72-79.
¦ Barki Gergely: Czóbel Béla. In: A NYOLCAK.
szerk: Markója Csilla, Bardoly István, Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2010, 245.
¦ Jurecskó László: Czóbel Béla Nagybányán. In: Czóbel egy francia magyar.
Szerk: Barki Gergely, Bodonyi Emőke, Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2014, 28.
¦ A festmény 2016-os előkerülésekor számos napilapban, magazinban jelent meg hírtudósítás.
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Czóbel festménye az Újragondolt Czóbel kiállításon
(Czóbel Múzeum, Szentendre, 2017)
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A z u t o l s ó h i á n y z ó l á nc s z e m

2.

Körhinta a fehér elefánttal a Luxembourg-kertben

3.

Körhinta Párizsban

4.

Luxembourg-kert, Párizs, 1900

Czóbel Béla életművének korai szakaszára sok évtizeden keresztül kevesebb figyelem irányult, egyrészt az akkor még élő művész
aktuális tevékenysége fedte homályba az igazán
izgalmas posztimpresszionista-, fauve- és expresszionista korszakok jelentőségét, de a mellőzés sokkal inkább annak tudható be, hogy a
pálya meghatározó, nemzetközileg is jelentős,
korai szakaszában készült művek döntő többsége elveszett, így a kutatók jószerivel csak sötétben tapogatózhattak. Mindezek miatt a korai
œuvre feldolgozására és alapos bemutatására
korábban alig volt esély. Még ma is teljes évek
termése, köztük valóságos főművek várják ismeretlen helyen újra-felfedezésüket. Az elmúlt
évtizedek irányzottan az elveszett művek felkutatását célzó kutatásai, valamint a műkereskedelem felhajtó erejének köszönhetően legalább

két tucatnyi korábban elveszettnek hitt, vagy
teljesen ismeretlen Czóbel-mű került elő az első
világháborút megelőző időszakból. Legfontosabb párizsi kiállítási szereplései sajnos még ma
is igen nehezen rekonstruálhatók, hiszen sok
esetben a kiállított művek jelentős részéről ma
nem tudunk semmit.
	A Ringelspiel című kis vászon szintén az
ún. „WANTED”-képek sorába tartozott, és csupán öt éve, 104 évi (!) lappangás után került elő
újra, így Czóbel egyik fontos kiállítási szereplése teljes mértékében rekonstruálhatóvá vált.
Az utolsó hiányzó láncszemként előkerült kép
jelentős adalékul szolgál nem csupán a Czóbeléletmű, de a nagybányai festészet történetének
feldolgozásában is. Az 1912 augusztusában
rendezett Nagybányai jubiláris képkiállításon
Czóbeltől összesen hat festmény szerepelt, s

korábban közülük ötöt tudtunk azonosítani, csupán egy körhintát ábrázoló kép felbukkanását
vártuk az 1912-es katalógusban szereplő cím
(Ringelspiel) alapján. A hat festmény mellett „a
nagybányai iskolában készült tanulmány-műveket” is kiállítottak Czóbeltől a szervezők, de ezek
címét és számát sem ismerjük, így azonosításuk
szinte lehetetlen.
	Az egykori rendezők a tárlatra nem a
festőtől közvetlenül kérték kölcsön alkotásait,
hanem magángyűjteményekből, Maticska Jenő
édesanyjától és leginkább a festő sógorától,
Dr. Réh Bélától érkeztek festmények a jubiláris
kiállításra. Tárgyalt művünket egy másik sógor,
a festő Ilonka nevű testvérének férje, a később
ismert újságíró, irodalomkritikus és politikus,
Pogány József bocsátotta a szervezők rendelkezésére.

„És lovaikon vágtatnak előttünk,
s közöttük lányok, világos ruhában,
már-már túlnagyok; s a kör mámorában,
átnéznek rajtunk, föl és el felettünk –
És időnkint egy fehér elefánt.
S az egész fut és kergeti a végét,
kering, forog s nincs célja. Mint szalag
nyúlik egy-egy folt, piros, szürke, mélykék,
s profil, mely kezdődött és elszaladt.
S néha egy mosoly, játék üdve, békét
s álmot sugárzó: tőle boldog és szép
ez az egész, hajszás, vak forgatag”
Rainer Marie Rilke: Körhinta, Jardin du Luxembourg, 1906
(részlet, Szabó Lőrinc fordítása)
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Kees van Dongen: Körhinta a Place Pigalle-on, 1904, magántulajdon
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Kees van Dongen: Le carrousel, 1904
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R i t k a m i n t „ a f e h é r e l e f á n t ”, a v a g y a K ö r h i n t a h e l y e a z é l e t m ű b e n

	Az 1912-es katalógusban minden
Czóbel-mű címe mellett feltüntették festésének dátumát, még azon képek esetében is, ahol
magán a képen nem látható datálás. Tárgyalt
festményünk az egyetlen, ahol nem szerepel évszám a cím mellett, holott a művön magán olvasható a „904”-es dátum, igaz meglehetősen
töredékesen. Stílusa, ropogós posztimpres�szionista felfogása miatt inkább a következő év
tavaszán-nyarán, Belgiumban, Brüggében és
Zeebrüggében festett képek felfogásához, megformálásához áll közelebb, de mindenképpen
túllépést jelent az 1904 nyarán Nagybányán készült, még inkább a plein air naturalizmus és az
impresszionizmus készletével operáló festményekhez képest. Mivel a szignó alatt az 1904es dátum olvasható, a legvalószínűbb, hogy az

7.

220

év őszén, talán szeptember végén készülhetett,
mikor még erejét fitogtatja a nap és a lombok is
zölden harsognak. A színes ruhák kaleidoszkópszerű kavalkádja ugyan már a nyári ruhatár őszi
cseréjéről árulkodik – Párizsban ezt szigorúan
vették akkoriban –, de a nap ellen védő szalmakalapok még fel-felbukkannak.
	Hogy a festmény esetleg kiállításra
került Czóbel valamely párizsi bemutatkozásakor is, egyelőre nem tudjuk bizonyítani, erre az
1905-ös Salon d’Automne-on kiállított Soleil
d’automne (Őszi nap) címen szereplő, ma még
azonosítatlan festmény lehet a legesélyesebb
aspiráns.
	A helyszín nehezen azonosítható, ám
több jel is arra utal, hogy már nem Nagybányán,
hanem Párizsba visszatérvén festette Czóbel a

Henri Matisse: A Luxembourg kert, 1901, Hermitage Museum
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képet, a legvalószínűbb, hogy a rue Vaugirard-i
műteremlakásához közel eső Luxembourgkertben, ahova rendszeresen eljárt krokizgatni,
festegetni, s ahol több körhinta várta a parkba
ellátogató gyermekeket. Párizs szerte ma is igen
népszerűek a több mint egy évszázada mit sem
változó körhinták, s közülük a legidősebb (141
éves) éppen a Luxembourg-kert közepén üzemel
napjainkban is. Az azonosítást egyértelművé
tehetné, ha a „Karussel” forgatagában feltűnne
„egy bősz piros oroszlán”, vagy éppen „egy fehér
elefánt”, ahogy alig két évvel később az akkor
éppen szintén a közelben, Czóbel fiatal magyar
kollégájával, Berény Róberttel egy házban lakó
Rainer Marie Rilke is megénekelte Karussell,
Jardin du Luxembourg című költeményében.
A kép címét már minden bizonnyal a nagybányai

André Derain: Estaque, 1905, magántulajdon
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9.

Czóbel Béla: A piac sarka (Bon Coin), 1905

szervezők adták, Czóbel maga is feltehetően a
franciából kölcsönzött Carrousel mellett döntött
volna, de Nagybányán, a monarchia területén
nem volt használatban a Rilke által is megverselt
német Karussell formula sem, hanem az osztrák
területeken ismert Ringelspiel kifejezés terjedt
el, ahogy sokan még ma is emlegetjük a körhintát, akár Budapesten is.
1906 nyarán, egy évi kihagyással újra
visszatért Nagybányára Czóbel, s magával vitette Párizsban és Belgiumban festett műveit
− köztük talán tárgyalt képünket is −, hogy megismertesse a festőiskola fiataljaival a legfrissebb
„párizsi divatot”. Ferenczy Károly és Réti István
a kolónia doyen-jei elképedve és fintorogva fogadták Czóbel modern pálfordulását, de a fiatalok között valóságos forradalmat robbantottak

10. Czóbel Béla: Téren, 1905-1906, magántulajdon

ki ezek a harsány koloritú, plakátszerű, kontúros, posztimpresszionista művek, melyek nyílt
szembenállást testesítettek meg az iskola addigra avittá vált plein air szemléletével szemben.
Czóbel ezzel, szinte tudtán kívül elindított egy új
mozgalmat, melyet az öregek gúnyosan „neo”nak neveztek el. Tárgyalt művünk amiatt is fontos, korábban hiányzó láncszemnek tekinthető,
hogy általa megismerhetjük Czóbel festészetének azt az átmeneti fázisát, amikor még nem a
hangsúlyos kék kontúrok határozták meg a kép
szerkezetét, hanem az egységes, de még nagyon
tarka színfoltok. Úgy tűnik, hogy ezt a fajta „kicsapongást” még szívesen fogadták Czóbeltől a
nagybányai öregek is, hiszen ezt a képét többek
között Ferenczy Károly képeinek társaságában,
vele egy teremben mutatták be 1912-ben.
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A Ringelspielt ahogy akkor, ma is az életmű legkorábbi szakaszának kiemelkedő képeként ünnepeljük, s talán nem túlzás azt állítani, hogy
az utóbbi évek legszerethetőbb Czóbele kerül
most kalapács alá. Ízig-vérig különleges, unikális
gyűjtői darab, de múzeumaink, sőt talán külhoni múzeumok is büszkén válogathatnák gyűjteményükbe. Ha tíz-tizenöt évvel korábban került
volna elő, minden bizonnyal nem maradt volna ki
sem a magyar Vadak, sem a Nyolcak tevékenységét bemutató kiállításturnékról, de az Allegro
barbaro című, Musée d’Orsay-ban rendezett kiállításunknak is delikát darabja lehetett volna,
ahogy a Nagybánya festészetét feldolgozó kiállításoknak is.
B a r k i G e r g e ly
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Molnár C. Pál (1894-1981)

Mágori Varga Béla (1897-1988)

Olasz táj ¦ Italian Landscape

Rakodás a Szajna-parton ¦ Loading by the Banks of Seine

Tempera, fa ¦ Tempera on wood, 33,5 x 41 cm
Jelezve balra lent és hátoldalon ¦ Signed bottom left and on the reverse: MCP

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 73 x 100 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Mágori Vargha.

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 333 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 944 – 2 778 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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Scheiber Hugó (1873-1950)
Koncert (Porond) ¦ Concert (Arena)
Pasztell, szén, papír ¦ Pastel, coal on paper, 60,5 x 45 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 400 000 Ft / 12 222 EUR
Becsérték: 7 000 000 – 9 000 000 Ft
Estimate: 19 444 – 25 000 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Berlin-Budapest 1919-1933,
Virág Judit Galéria, 2016. október 25. – november 27., (kat. sz. n.)

A Kurfürstendamm egy délutáni teaszobájában jazzt adnak a tea és szendvics mellé. A körítés a legjobb:
halványsárga selyem tapétás falak, fekete-lakk bútorok, fehér ruhás pincérek és néhány szobatiszta vendég. Lányok, stilizált nagy állati szemekkel, leszboszi ruhákban, vastag, nyúlós angol selyemharisnyákban,
és cúgos cipőkben. Minden a legújabb. Az árak is. E délutáni teaszobák értelme, a letompított ernyős lámpák, az egész szituáció könnyen félreérthető: ide nem szokás ismerkedni járni, még kevésbé találkahely, a
lokál rendeltetése nem is a tea vagy a zene, hanem: a tánc. Berlin még mindig táncol, két éve szünet nélkül,
fáradhatatlanul. Elnyűtték a foxtrottot, el a steppeket, a „siber”-tánc anakronizmusként hat ma már, a
shimmyt nagyanyáink táncolták. A szezon tánca a jazz. Dzsessz, ideges, kurta zengésű, értelmetlen szó.
Mintha elhúznál egy fémdarabot egy recés üveglapon. Valami erőszakolt, természetellenes, akaratos hangot adna. S a jazz jórészt úgyis áll elő, hogy fémdarabokat húznak el egy recés üveglapon.
Künn a Dammon a délutáni autókorzó szállítja helyiségből helyiségbe ezekben az órákban azokat, akiknek
életében a délutáni jazz ugyanolyan szükséglet, élet föladat, nélkülözhetetlen mámor, tevékenység, sőt
ipar, mint egy más rétegnek a munka. Fájdalmasan, megtört karokkal, görbült gerinccel húzzák egymást és
a ritmus igáját.
Márai Sándor: Jazz, 1921

A
Kurfürstendamm egy
délutáni teaszobájában jazzt adnak
a tea és szendvics mellé. A körítés a legjobb:
halványsárga selyem tapétás falak, fekete-lakk bútorok,
fehér ruhás pincérek és néhány szobatiszta vendég. Lányok,
stilizált nagy állati szemekkel, leszboszi ruhákban, vastag, nyúlós angol
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Márai Sándor:
Jazz, 1921
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Vaszary János (1867-1939)
Sárga kalapos hölgy ¦ Lady in a Yellow Hat
Olaj, vászon papírlemezen ¦ Oil, canvas on paperboard, 53 x 37,5 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Vaszary J.

Kezdő ár ¦ Starting price: 10 000 000 Ft / 27 778 EUR
Becsérték: 15 000 000 – 20 000 000 Ft
Estimate: 41 667 – 55 556 EUR

Vaszary János – a modernitásra nyitott, újító
szellemű, stílusában változatos mester – pályája során az impresszionizmustól kezdve az expresszionista alkotásain keresztül, egészen az art
decos dekorativitást idéző képsorozatáig, számos stílussal kísérletezett. Az első világháború
után nem adta fel egzisztenciális függetlenségét, a művészi munkába vetett hite (és az abban
rejlő feloldódás, újdonság és szépség felismerése) segítette az újrakezdésben.1 A rendkívül tájékozott művész figyelemmel kísérte a kortárs
művészet irányzatait, értelmezte a különféle
tendenciákat, és külföldi utazásai során számtalan galériát fedezett fel, műkereskedőt ismert
meg: „Franciás művészeti irányultsága mellett természetesen jól ismerte a német expresszionisták
munkásságát, hiszen már a háború előtt is számos
budapesti kiállításon lehetett látni műveiket. Nehéz lenne tehát egy-egy konkrét művész közvetlen
hatását kiemelni, amikor expresszív korszakának
sajátosságairól van szó. Inkább szenvedélyesen
formált festői látomásairól beszélhetünk, amelyek
erős érzelmi-indulati élményekből és személyes

művészi tapasztalatok tanulságaiból születtek.”2
Vaszary szerint a művész feladata egy olyan, a
nyugati kultúrával kapcsolatot tartó, elméleti és
művészeti aktivitás, amely hozzájárul az ország
„újraépítéséhez”.3
Olaszországi utazásai mellett, az 1920-as évek
második felében ismét visszatért Párizsba, ahol
még közelebb került a francia kultúrához, illetve
a modern város pezsgő életéhez. Az évek során
látogatott múzeumi tárlatokon számos klas�szikus mester (Rembrandt, Delacroix, Degas,
Cézanne vagy Van Gogh) műveiből kialakult élményanyagából meríthetett inspirációt. Az új
impulzusok, az izgalmas művészeti élmények
befogadása és a könnyed életstílus nagy hatással volt Vaszary művészetére: vásznain a fekete
alapozást lassan a kék, majd a fehér váltotta fel,
lágy színfoltok, lendületes ecsetvonások oldották fel rajzos kontúrjait.4 „Ahogy egy-egy formajelző ecsetvonással megfogja a mozdulatot, ahogy
szinte melodikus zengést tud adni a vonalak hullámzásának, abban legmagasabbrendű művészetté teljesedik a tudás: a legkevesebbel a legtöbbet

kifejezni. […] A foltok lelkes korszaka, […] a szín
mintha csak lepkeszárnyakkal súrolná a képsíkot,
csak hímporát hagyja a vásznon. A keveretlen és
anyagtalan színfoltoknak ez a tárgyi súlytalansága víziószerűvé varázsolja a Vaszary-képeket és
az álom sejtelmességét érezteti a szemlélővel”5 −
írta Márjás Viktor, a Magyar Művészeti folyóirat
1935-os kiadásában.
Vaszary Sárga kalapos hölgy című képén a kön�nyed, lazúros ecsetkezelés által – amely különösen megfigyelhető a fiatal hölgy piros ruháján
– már nagyobb szerepet kaptak a spontán festői gesztusok. A vászonra dinamikusan felvitt
festékvonások egy éppen mozgásban lévő alak
hatását keltik. Az 1930-as évekre Vaszary kedvelt témájává vált a divatos ruhákba, kalapokba,
prémekbe öltözött pesti asszonyok megfestése.
Ez időben készült világos alapon kavargó, élénk
színekkel teli női portréi szépséget és könnyedséget sugároznak. Ugyan a kalapos hölgy modelljét nem ismerjük, a festmény egy kiemelkedő darabja a művész ezen korszakának.

E r d é ly i R e b e k a
1.

Vaszary János: Nő, virágos kalapban
magántulajdon

2.

Kees van Dongen: Fekete kalapos nő, 1908

1	Gergely Mariann: „Kelet és Nyugat”. Vaszary János művészete a húszas-harmincas években. Vaszary János (1867-1939) gyűjteményes
kiállítása. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2007, 79. oldal

2	Gergely (2007) 79. oldal
3	Gergely (2007) 79. oldal
4	Gergely (2007) 84. oldal
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Jean Dufy: Női portré (Portrait de femme), 1930
magántulajdon

Márjás Viktor: A mai Vaszary. Budapest, Magyar Művészet, 1935,
166. oldal
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Rozsda Endre (1913-1999)

Czene Béla (1911-1999)

Virágcsendélet ¦ Flower Still-life

Fekvő akt ¦ Lying Nude, 1976

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 79 x 60 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Rozsda

Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 50 x 90 cm
Jelezve jobbra fent ¦ Signed above right: Czene Béla 1976
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Fekvő akt

t é t e l

t é t e l

Kezdő ár ¦ Starting price: 300 000 Ft / 833 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 111 – 1 667 EUR
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Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR
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Balla Béla (1882-1965)

Jándi Dávid (1893-1944)

Fa a kapu előtt ¦ Tree in front of the Gate

Nagybánya látképe ¦ View of Nagybánya (Baia Mare)

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 32,5 x 33,5 cm
Hátoldalon autográf felirat ¦ Autograph inscription on the reverse: Fa a kapu előtt

Pasztell, papír ¦ Pastel on paper, 34 x 48,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Jándi D.

Kezdő ár ¦ Starting price: 360 000 Ft / 1 000 EUR
Becsérték: 500 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 389 – 2 222 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 380 000 Ft / 1 056 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR
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Berény Róbert (1887-1953)
Anna játszik ¦ Anna playing, 1937

t é t e l

Vörös Géza (1897-1957)
Fiatal hölgy ¦ Young Lady

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 55 x 70 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Berény

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 40,5 x 50,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Vörös Géza

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 3 800 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 10 556 – 11 111 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor a Dévényi-gyűjteményben
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ KUT Képzőművészek Új Társasága kiállításának katalógusa.
Budapest, Nemzeti Szalon, 1941. november-december, kat. 23. (Anna címen)
¦ Dévényi Iván Gyűjtemény. Győr, Múzeumi Képtár, 1977, kat. szám nélkül
¦ Az esztergomi Dévényi-gyűjtemény kiállítása. Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 1983, kat. 41.
¦ A Dévényi gyűjtemény. Szerk.: Virág Judit-Törő István. Mű-Terem Galéria, Budapest, 2006, kat. 35.
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ A Dévényi gyűjtemény. Szerk.: Virág Judit-Törő István. Mű-Terem Galéria, Budapest, 2006, 30. oldal
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Czigány Dezső (1883-1938)
Nizzai részlet, 1927 körül ¦ Nice, around 1927
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 68 x 51,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Czigány Nice

Kezdő ár ¦ Starting price: 30 000 000 Ft / 83 333 EUR
Becsérték: 50 000 000 – 70 000 000 Ft
Estimate: 138 889 – 194 444 EUR

Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ Czigány Dezső festőművész gyűjteményes kiállítása
a IV. Váci-utca 18. sz. a. Székely Aladár fotóműteremben, Budapest, 1927. XI. 13.

1927

Néhány majdnem találomra kiragadott, Magyarországot érintő hír 1927-ből: Január 1. Új fizetési
eszköz, a pengő került bevezetésre az elértéktelenedett korona helyett. Július 24. A londoni sakkverseny Magyarország győzelmével végződött. Szeptember 22. László Fülöp, a híres magyar festő, Budapestre érkezett. A művész azért jött, hogy Horthy Miklós kormányzó arcképét megfesse.
November 18. Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter beterjesztette a numerus
clausus módosításáról szóló törvényjavaslatot. November 25. Rippl-Rónai József, a nagy magyar
festő meghalt. December 31. Az éjjeli sínautójáratok megindultak.

1.
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2.

Franciaország, Nizza, Promenade des Anglais, jobbra előtérben a Palais de la Méditerranée, 1933, Fortepan

1927, Nizza

Ugyanekkor a dél-francia tengerpart egyik leggyönyörűbb ékkövének számító Nizzában, a
lehető legteljesebb béke honolt. Az 1927-ben
kiadott Lloyd útikönyvben a következők olvashatók: „A francia Rivierának a maga különös
természeti fekvése adja meg sajátosan lágy, télen is langyos éghajlatát és ennek következtében
majdnem tropikus jellegű növényzetét. Az egész
partvidék délkelet felé néz, a napfény szabadon
és erősebben éri és a mögötte álló hegyláncról úgy
verődik vissza, mint egy sima falról. Az ég itt csaknem mindig tiszta kék, még a téli hónapokban is.
A hosszú ideig tartó nyár és a rövid esős időszak a
Rivierán egy sajátos, majdnem afrikaihoz hasonló
növényzetet teremtett.

3.
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A pálmafa és agave vadon nő végesvégig a tengerparton és a hegyoldalban. Olajfa, mirtus, oleander
árnyékolja be az utakat, narancskertek virítanak a
hegy oldalán, szabadon nő a mandarin, a banán, a
citrom, a füge, a datolyapálma, a gránátalmafa, a
jánoskenyérfa és mindenfelé a pálmák és ciprusok.
Nice (a legtöbb európai nyelven Nizza), a francia
Riviera legnagyobb városa, mint egy hosszú diadém közepén csillogó nagy drágakő, valami különös
természetességgel egyesíti magában a nagyvárost
és a fürdőt, a kultúra ragyogását és a tengervidék
romantikáját, a luxusba szédülő életet és évszázadok patinás hangulatát. Sokszínűségében szinte
minden oldaláról más és más képet mutat.”

Kilátás a várból, Nizza, archív felvétel
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Franciaország, Nizza, Place Masséna,
Városi Kaszinó (Casino municipal), 1935, Fortepan
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5.

Henri Matisse: Tájkép, 1918,
magántulajdon

6.

Henri Matisse: Fehér ruha, farkasszáj, 1921,
magántulajdon

7.

Czigány Dezső: Provance-i fasor, 1930 körül,
magángyűjtemény

8.

Mattis Teutsch János: Hajladozó fák, 1918,
magántulajdon

1927, Nizzai részlet

Czigány Dezső 1926 és 1930 között tartózkodott
huzamosabb ideig ezen a földi paradicsomnak is
beillő helyen. Festői életművének egyik leggyönyörűbb sorozata jött létre ekkor, melyek ma
köz- és magángyűjtemények féltve őrzött darabjai. S bár lakhelyéről elkalandozva, Czigány megfestette a közeli Villefranche, Cagnes, Cimiez,
Beaulieu és St. Paul tájait is, legszebbek mégis
az új otthonául kiszemelt Nizzában születtek.
A pálmafákkal szegélyezett tengerparti sétányok, a buja délszaki növényzettel dús utcák
és kertek, a pirostetős házak szebbnél szebb
képekhez adtak inspirációt. A most aukcióra kerülő, még a dél-francia sorozatból is kiemelkedő
kvalitású Nizzai részlet, tulajdonképpen tökéletes
illusztrációja a fentebb idézett, korabeli Lloyd
útikönyvben leírtaknak. A lazacrózsaszín különböző árnyalataiban pompázó, épített környezet
és az ezernyi zöldből kibomló nedvdús növény-

zet tökéletes összhangban olvad kompozícióvá.
A vakító napfény fölerősíti, a páradús tengeri
levegő pedig összeolvasztja ezeket a delikát színeket, hogy azután ezt az egészet mintegy keretbe foglalja az égszínkék, kristályosan áttetsző
levegőég. Czigány festészete ebben a néhány,
francia Riviérán töltött évben teljesedett ki, és
vált egyenrangúvá a kortárs francia festészet
legjavával. S bár nem titkolt szándékuk szerint,
a Czigány-család véglegesnek hitt otthonául
választotta Nizzát, a festő nem vágta el végérvényesen a Magyarországhoz fűződő szálakat
sem. Így kerülhetett sor 1927 őszén arra a kiállításra is, melyet a híres fotóművész, Székely Aladár budapesti műtermében rendezett legújabb
műveiből. A hazai kritika kivétel nélkül az elragadtatás hangján méltatta ekkor Czigány Dezső
felszabadult, modern és gyönyörű képeit.
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Jaschik Álmos (1885-1950)

Lakatos Artúr (1880-1968)

A tündér palotája (Illusztráció Maetterlinck Kék madár c. művéhez) ¦ Illustration to Maetterlinck's Blue bird - The Fairy's Palace

Csipkerózsika ¦ Sleeping Beauty

Anilin, ceruza, fedőfehér, papír ¦ Anilin, pencil, white cover on paper, 23,5 x 21,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Akvarell, tus, karton ¦ Aquarelle, ink on cardboard, 62 x 79,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Lakatos Artúr

Kezdő ár ¦ Starting price: 240 000 Ft / 667 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 380 000 Ft / 1 056 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR

t é t e l

t é t e l

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ A magyar akvarell- és pasztellfestők egyesülete IX. kiállítása. Nemzeti Szalon, Budapest, 1922. április, kat.: 129.
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Bernáth Aurél (1895-1982)

Szőnyi István (1894-1960)

Festőnő ¦ Female Painter, 1942

Péter (A művész fiának portréja) ¦ Peter (Portrait of the Artist's Son), 1935

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 86 x 130 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: BA

Olajtempera, vászon ¦ Oil-tempera on canvas, 100,5 x 70,5 cm
Jelezve jobbra középen ¦ Signed right in the middle: Szőnyi I 1935

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 8 333 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 19 444 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 400 000 Ft / 3 889 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1942/86

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ korábban Tarján Jenő tulajdonában (1963)
¦ majd a Dévényi-gyűjteményben

t é t e l

t é t e l

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ Bizományi Áruház Vállalat 8. Képaukció, 1963. szeptember, 10. tétel
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Bernáth Aurél festőművész gyűjteményes kiállítása.
Budapest, Ernst Múzeum, 1956-1957, 15. oldal
¦ Dr. Kováts László műgyűjteményének kiállítása.
Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 1974. március 31. – május 1., kat. 11.
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Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Szőnyi István festőművész gyűjteményes kiállítása.
Fränkel Szalon, Budapest, 1936, kat. 11.
¦ Szőnyi István emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1963, kat. 44.
¦ Stephan Szőnyi: Malerie-Graphik.
Staatliche Museen zu Berlin, National Galerie, Berlin,
1963. augusztus – október, kat.: 38. (Peter, der Sohn des Künstlers címmel)
¦ Dévényi Iván műgyűjteménye. Múzeumi Képtár, Győr, 1977, kat. szám nélkül
¦ Az esztergomi Dévényi Gyűjtemény kiállítása.
Balassa Bálint Múzeum, Esztergom, 1983, kat.: 174.

galéria

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

247

69¦144
aukció

t é t e l

Rippl-Rónai József (1861-1927)
Zorka
Pasztell, papír ¦ Pastel, paper, 43,5 x 31,5 cm
Jelezve balra fent ¦ Signed above left: Rónai (kétszer ¦ two times)

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 000 000 Ft / 19 444 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 27 778 – 41 667 EUR

„A tavasz elején Lazarine néni hazautazott Kaposvárra. Ettől az időtől kezdve Józsi bácsi és Zorka munka
után kettesben mentek a városba. […] Egy ilyen alkalommal tűnt fel nekem, hogy milyen irányt vett Józsi
bácsi és Elza viszonya. Ahogy a körúton mentünk, észrevettem, hogy állandóan hátramaradnak, és mint
fiatal szerelmesek, el-eltűnnek egy kapu alatt. […]
Történt azután egyszer, már az iskolaév vége felé, tehát 1916 tavaszán, hogy az egyik délután váratlanul
elmaradt a tornaóránk és így hamarabb értem haza a szokottnál. Ahogy felértem a Kelenhegyi úti ház
kapujához, láttam, hogy a műterem ablaka ki van világítva. Kulcsommal nem tudtam bejutni és többszöri
csengetésemre nem nyílt ki az ajtó. Így tehát leültem Dudits szomszédnőnk kerti karosszékeinek egyikében,
vártam. Egy idő múlva újra csengettem és ekkor Józsi bácsi ajtót nyitott. Nem kérdezett semmit, én nem
szóltam semmit, de rosszkedvűen bementem a műterembe, és ott láttam a tükör előtt Elzát sámlin ülve,
aki az arcát hozta rendbe. Józsi bácsi az ablakhoz ment, ahol pasztelljeivel babrált. Elza, hátra sem nézve
– akkor úgy véltem, – kaján mosollyal az arcán, odaszólt tükörképem felé: „Szervusz”! Mérgemben csúnya
jelző csúszott ki a számon, de úgy, hogy Józsi bácsi ne hallja meg. A nő vérvörös lett, felállt, magára vette
kabátját, sapkáját, és „készen vagyok, Mester” kiáltással az előszobába ment. Józsi bácsi látta, hogy szokásom ellenére nem öltözöm át, azt kérdezte: „hát te nem tartasz velünk?” azt feleltem kifogásnak, hogy
a vizsga közeledik, tanulnom kell. Ettől a naptól fogva, többé nem tartottam velük. Józsi bácsi azonban továbbra is, mint barátnőmet vitte ide-oda magával, olyan családokhoz is, akik, ha Pesten volt, Lazarine nénit
is meg szokták hívni. Így akartak a nagy Mesternek hízelegni. Ez év júniusában én is véglegesen Kaposvárra
kerültem és Elzát, aki később Zorka lett – nem láttam többé.” Paris
Anella visszaemlékezései Rippl-Rónai Józsefről

Bányai Zorka fényképe az 1910-es évek második felében
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Czigány Dezső (1883-1938)
Házaspár ¦ Married Couple, 1906

t é t e l

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 316.
¦ In: Genthon István: Ferenczy Károly. Budapest, Corvina, 1979

Ferenczy Károly (1862-1917)
Jegyespár ¦ Engaged Couple, 1912

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 80 x 89,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Czigány D. 1906

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 90,5 x 62,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 338.
¦ Ferenczy Károly gyűjteményes kiállítása.
Szerk.: Boros Judit - Plesznivy Edit. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 667 EUR
Becsérték: 3 600 000 – 4 800 000 Ft
Estimate: 10 000 – 13 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 8 333 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 19 444 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Ferenczy Béni (1934)
¦ Kiss Dániel (1963), majd
¦ Dévényi Iván (1974) gyűjteményében
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Dévényi Iván Gyűjtemény. Győr, Múzeumi Képtár, 1977, kat. szám nélkül
¦ Az esztergomi Dévényi-gyűjtemény kiállítása.
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 1983, kat. 115.

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Engelmann Zsigmond gyűjteményében

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ A Dévényi Gyűjtemény.
Szerk: Virág Judit - Törő István. Mű-Terem Galéria, Budapest, 2006, 17. oldal
¦ Berényi Zsigmond: Ferenczy Károly: Jegyespár. A Műgyűjtő, 1974, 2. sz., 48.
¦ Ferenczy Károly gyűjteményes kiállítása.
Szerk: Boros Judit - Plesznivy Edit. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006, 338.
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Scheiber Hugó (1873-1950)
Kalapos nő ¦ Lady in a Hat
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Frank Frigyes (1890-1976)
Virágcsendélet, 1929 körül ¦ Flower Still-life, around 1929

Gouache, papír vászonon ¦ Gouache, paper on canvas, 66 x 49,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Scheiber H.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 92,5 x 64,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Frank Frigyes

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 200 000 Ft / 8 889 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 19 444 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 8 333 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR
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Czigány Dezső (1883-1938)
Nagybányai táj kazlakkal ¦ View of Nagybánya (Baia Mare) with Stacks, 1906
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 42,5 x 47,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Czigány

Kezdő ár ¦ Starting price: 6 500 000 Ft / 18 056 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 14 000 000 Ft
Estimate: 27 778 – 38 889 EUR

Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ „Ifjúság” Fiatal modern magyar festők műveinek kiállítása,
Budapest, Könyves Kálmán Szalon, 1907. június, (kat. 4. vagy 5.)

1.

Paul Gauguin: Arles-i táj, 1888
Indianapolis Museum of Art,
Indianapolis

2.

Hollósy Simon: Szénaboglyák, 1910-es évek
magántulajdon

3.

Paul Signac: Szénaboglya, 1882
magántulajdon

Czigány Dezső majd másfél évnyi párizsi tartózkodást követően 1906 áprilisában érkezett
vissza Magyarországra. Előbb Budapesten,
majd Nagybányán időzött, de a nyarat már a
szabadiskolától függetlenül dolgozva töltötte.
Czóbel egy lépéssel bátrabban, ezen a nyáron
itt festette meg első fauve képeit, Czigánynak
azonban még szüksége volt pár hónapra, hogy
szintén fauvos periódusába lépjen. Az ekkor
szintén Nagybányán dolgozó Ferenczy Károlyt
választotta mesteréül, így ennek megfelelően
posztimpresszionista tájképekkel és naturalista

portrékkal próbálta meghatározni a valósághoz
fűződő, de Párizs hatására már a korábbiaktól
gyökeresen megváltozott viszonyát. Ez a fajta
természethűség azonban már nem a nagybányai művészet kezdeti idejét meghatározó, Jules
Bastien-Lepage nyomdokain haladó, úgynevezett finom naturalizmust jelentette, hanem
attól jóval színesebb, szecessziós felhangokkal ékes, pasztózusabb ecsetkezeléssel kezelt,
posztimpresszionista tájképekben teljesedett
ki. Czigánynak szüksége volt erre az átmenetre, s mivel kivételes képességű művész volt, így
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ezek a művek is méltán gyönyörködtetik mai
szemlélőjüket. A most felbukkant nagybányai
tájrészletet ábrázoló remek festménye pár évvel
ezelőttig ismeretlen volt a kutatás előtt. Több
mint száz évnyi lappangás után került elő, hogy
a magyar modernizmus egyik legizgalmasabb
korszakáról tanúskodjon.
	A kép valószínűleg szerepelt a korai
magyar modernizmus egyik legjelentősebb kiállításán, melyet a budapesti Könyves Kálmán
Szalon rendezett „Ifjúság” címmel 1907 nyarán.

„Ez a kis kiállítás egyik jele annak a forrongásnak,
mely a magyar művészetben egy idő óta annyira
érezhető, mely annyi vitára ad alkalmat, s kettéválasztja a magyar közönség táborát. A maradiak
sanda szemmel néznek erre a jelre, a rapszodikusabb lelkek hozsannával üdvözlik, pedig egyik félnek sincs igaza. Mert ez még csak az első étappe
az új, az igazán modern művészet felé, még csak reakció, még csak tiltakozás a megunt régi ellen...» –
üdvözölte „A legfiatalabb művészet” című írásában az úttörő tárlatot Nyitray József műkritikus.

Czigány tudatos döntésként mellőzte tájrészletén a szokásos nagybányai paneleket. Nem jelennek meg rajta az oly jellegzetes
templomok, a tipikus bányászházak és a konkrét
topográfiai részletek sem. Tájképe mégis es�szenciális nagybányai ábrázolás, mely a külsőségeken túl sokkal inkább festésmódjával, színvilágával és látásmódjával árulkodik egyértelmű
származásáról. Czigány két nagy példaképében,
Paul Cézanne-ban és Ferenczyben egyaránt azt
a művészi alapállást csodálta és tartotta önmaga számára követendőnek, mely a leghétközna-
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pibb témákkal is valami állandót, örök művészit
volt képes kifejezni, a legegyszerűbb festői eszközökkel és a legbanálisabb témaválasztással is
monumentális hatású műveket tudott alkotni.
Példájuk nagyszerű alkotásokra sarkallta, és
nagymértékben hozzájárult, hogy Czigány megtalálja azt az utat, ami miatt ma a modern magyar festészet legkiválóbb úttörői között tartja
számon a művészettörténet.

Rum Attila
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Anna Margit (1913-1991)
Bábjáték ¦ Puppetry, 1980

t é t e l

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 50,5 x 30 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: A M 1980
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse:
EPILÓGUS 1980 BÁBJÁTÉK Ajánlom Sz. J.-nak

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR
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Proveniencia ¦ Provenance:
¦ Korábban letét a Magyar Nemzeti Galériában. ¦
Once deposit of the Hungarian National Gallery. Lt. sz. ¦ Inv. Nr.: MNL.1118.
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Anna Margit, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria,
1983. december – 1984. január, (kat. 14. Bábjáték „Ajánlom Szilágyi Julinak.” 1980)
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Kádár Béla (1877-1956)
Absztrakt kompozíció ¦ Abstract Composition
Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 80 x 59,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 13 889 EUR
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Monostori-Moller Pál (1894-1978)

Hincz Gyula (1904-1986)

Vonal-kompozíció ¦ Line-Composition, 1963

Lebegő tárgyak (Melódia) ¦ Floating Objects, (Melody), 1968

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 69,5 x 100 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Monostori-Moller Pál 1963
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse:
Monostori-Moller Pál "Vonal-kompozíció" 70x100 1963. olajf.

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 171 x 111 cm
Jelezve vakrámán ¦ Signed on the stretcher: Lebegő tárgyak, Hincz Gy. XIII. Bulcsú 18 - Melódia

t é t e l

t é t e l

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 800 000 Ft / 7 778 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 850 000 Ft / 2 361 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 3 333 – 6 667 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ XXXV. Biennale Internazionale d'Arte.
La Biennale di Venezia 1970. június 24. – október 10. (Oggetti osciIlanti, 1968 címmel)
¦ Hincz Gyula festőművész és Somogyi József szobrászművész kiállítása.
Budapesti Történeti Múzeum – Budavári Palota, Budapest, 1971
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Vaszary János (1867-1939)
Hölgy rózsás kalapban (Színek kékben, Felesége portréja) ¦
Lady in a Hat full of Roses (Coloures in Blue, Portrait of his Wife), 1911
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 49,5 x 46,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 18 000 000 Ft / 50 000 EUR
Becsérték: 24 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimate: 66 667 – 83 333 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914.
Magyar Nemzeti Galéria, 2006. március 21. – július 30., kat.: 270

1.

Auguste Herbin: Egy fiatal lány portréja, 1907
magántulajdon

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Haulisch Lenke: Vaszary 1867-1939. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1960, 21. kép
¦ Haulisch Lenke: Vaszary 1867-1939. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1978, XVIII. kép
¦ Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914.
Szerk.: Passuth Krisztina, Szücs György, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006, 283. oldal
¦ Rum Attila: Vaszary János. Bumbum Art Consulting, Budapest, 2005, 46. kép

„A szalonban a nem nagy számú meghívottak között volt egy fiatalember, kinek már a külső megjelenése felett is lehetetlen volt érdeklődés nélkül elnézni. A rendkívül markáns, jellegzetesen magyaros, kissé szigorú kifejezésű arc első pillanatban elárulta, hogy nem mindennapi egyéniséggel állunk szemben: a
nagyvárosi embernél szinte szokatlan, feltűnően egészséges arcszín atléta termetével egyetemben viszont
csaknem nyárspolgáriasan szolid életmódra engedett következtetni. […] Az impozáns megjelenésű és már
akkor ismert nevű férfi valóságos kirakat darab volt a társas összejövetelek rendezésénél. […] Mi irányíthatta éppen énfelém a kényes ízlésű művész figyelmét? Anyagi érdek nem vezethette egy esetleges házasság gondolatánál, […] külső megjelenésem pedig kevés olyan kvalitással bírt, mely első látásra figyelmet
kelt – talán egyet kivéve –, mely éppen Vaszary Jánosnak, a koloristának szemében volt mellékes: a híres
»családi szín«, az arcbőrnek feltűnő rózsa-fehér árnyalata, mely abban az időben, mikor a festék használata csaknem kizárólag a színpadra szorult, a szépségnek nagyon fontos kelléke volt. […] csak később tudtam
meg, hogy a művészi irány nekem is kedvezett, az akkor dühöngő impresszionizmusnak az volt az alapelve:
»a szín minden, a forma semmi«.”1
Vaszary János 1905. november 6-án vette feleségül Rosenbach Máriát, Mimit, akiről nemcsak számos portrét készített, hanem alakját rendszeresen megörökítette a különböző enteriőr, valamint
parkokat ábrázoló festményein is.

2.

Henri Matisse: Kalapos nő, 1905
San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA),
San Francisco, USA

Vaszary annak ellenére, hogy mindig élénk érdeklődéssel kísérte a kortárs törekvéseket, nem vált
avantgárd művésszé. Éppen ezért egészen kivételes a most aukcióra kerülő portré, amely a kései
fauve festészet műremekei mellé tehető. A kép kompozícióját a tiszta színek ellentétére alapozza:
az arcot körül ölelő sötétkék, valamint a sárga-mélylila, a zöld-vörös kontrasztokra felépített kép, a
„vadak” felfogására utal. A festményen egyforma hangsúlyt kap a portré és a virágcsendélet. A síkba
komponált képen egyszerre van jelen az érzelem, a bravúros rajztudás, valamint a tobzódó színek.

1
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Özv. Vaszary Jánosné: Feljegyzések Vaszary János festőművész életéből
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Péri László (1886-1967)

Vajda Lajos (1908-1941)

Murális terv a nagy Berlini Képzőművészeti Kiállítás számára ¦
Mural design for the Berlin Exhibition of Fine Arts, 1924

Korsós lány ¦ Girl with Jar

t é t e l

t é t e l

Kollázs, papír ¦ Collage on paper, 30 x 22 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Sablonnyomat ¦ Model print, 32,5 x 46 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Péri 1924

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 700 000 Ft / 4 722 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 3 500 000 Ft
Estimate: 6 944 – 9 722 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 667 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ A másik Péri László - emlékkiállítás.
Home Galéria, Budapest, 2000, (kiállítás: 1999. november 10. - december 5.)
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Bernáth Aurél (1895-1982)
Margit híd ¦ Margaret Bridge, 1947

t é t e l

Kompozíció (Alakok), 1919-1920 körül ¦ Composition (Shapes), around 1919-1920

Gouache, pasztell, papír ¦ Gouache, pastel on paper, 32 x 36 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: BA

Akvarell, papír ¦ Aquarelle on paper, 25 x 27,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: MT

Kezdő ár ¦ Starting price: 850 000 Ft / 2 361 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 3 889 – 6 667 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 8 333 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 19 444 EUR

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1947/80

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Mattis Teutsch János kiállítása, Virág Judit Galéria, 2021. június 12. – július 31., kat. 34.

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Kalmár Árpádné gyűjteményében
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Mattis Teutsch János (1884-1960)
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Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Szeredi Merse Pál: Remekművek egy magángyűjteményből. Mattis Teutsch János.
Virág Judit Galéria, Budapest, 2020, kat. 34., 91. oldal
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Schönberger Armand (1885-1974)
Hófedte budai háztetők, 1930 körül ¦ Snow-covered rooftops in Buda, around 1930
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 55,5 x 47 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Schönberger A.

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 000 000 Ft / 19 444 EUR
Becsérték: 12 000 000 – 16 000 000 Ft
Estimate: 33 333 – 44 444 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Schönberger Armand festőművész emlékkiállítása, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1985. szeptember
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ András Edit: Schönberger Armand, Budapest, Corvina Kiadó, 1984, 34. kép

1.
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Robert Delauney: Laon tornyai, 1912
Hamburger Kunsthalle, Hamburg
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Váza, bacchanália-ábrázolással, Zsolnay ¦ Vase with depiction of the Bacchanalia, Zsolnay, 1906
Formaterv ¦ Design by: Mack Lajos
Keménycserép, domborműves, figurális díszítmény.
Színes grés mázas és márványosan összefolyó, színes opak eozin mázas festés savmaratással.
Fazonszám ¦ Form number: 7735
Magasság ¦ Height: 46,2 cm, szélesség ¦ width: 31 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét,masszába nyomott 7735, 1,
gyári papírcímke fazonszám-és rejtjelezett ármegjelöléssel (7735, 4405 KORONA),
a tárgy oldalán masszába nyomott, Mack Lajos szignójaként használt makk-embléma ¦
raised round stamp, impressed 7735, 1,
factory paper label with form number and encrypted price indication (7735, 4405 KORONA),
impressed acorn emblem on the side of the object, used as Lajos Mack's signature

Kezdő ár ¦ Starting price: 6 000 000 Ft / 16 667 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 14 000 000 Ft
Estimate: 27 778 – 38 889 EUR

Eltérő mázazású párdarabja reprodukálva ¦ Pendant with different glaze reproduced:
¦ Csiba Mónika, Stattner Richárd: Zsolnay. A magyar szecesszió mesterművei,
Elite Design Kft., 2003, 56. ábra
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Olgyay Ferenc (1872-1939)

Bölcskey Ferenc (1897-1976)

Iványi-Grünwald Béla háza Kecskeméten ¦ The House of Béla Iványi Grünwald in Kecskemét

Velence ¦ Venice, 1935

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 51 x 60,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Olgyay F.

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 64,5 x 74 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Bölcskey Venezia 935

Kezdő ár ¦ Starting price: 300 000 Ft / 833 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 240 000 Ft / 667 EUR
Becsérték: 500 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 389 – 2 222 EUR
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Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Francois Ganne barbizoni fogadós tulajdonában, majd
¦ Bényi László gyűjteményében

Paál László (1846-1879)
Fontainebleau-i erdőrészlet sziklákkal, 1876 körül ¦
The Forest of Fontainebleau with Rocks, around 1876

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Paál László. A természet katedrálisában. Bozsó gyűjtemény, Kecskemét, 2018

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 73 x 92 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Bényi László: Paál László. Budapest, 1979, (43. kép)
¦ Bényi László: Paál László. Budapest, 1983, (143. kép)
¦ Paál László. A természet katedrálisában. Katalógus.
Bozsó gyűjtemény, Kecskemét, 2018, 25.

Kezdő ár ¦ Starting price: 20 000 000 Ft / 55 556 EUR
Becsérték: 30 000 000 – 40 000 000 Ft
Estimate: 83 333 – 111 111 EUR

1.

t é t e l

Camille Corot: Egy festő a Fontainebleau erdőt festi, 1850-1855

„Művészete szorosan összefügg lelki életével,
melynek minden hangulatát tolmácsolja, ezért oly
egyéni, nemcsak felfogásban, hanem kifejezési
eszközeinek megtalálásában is. A düsseldorfi vig
gavallér, derült lelkű, önmagával harmóniában élő
ember csupa szín, csupa változatosság a tónusban,
csupa fénykeresés, napsugár imádás. A sötét kedélyű, önmagával viaskodó, tépelődő lelkű párisi művész víziója gyászba borul, a lágy és gyöngéd szín-

2.

Charles-Francois Daubigny: Az erdő
Musée d’Orsay, Párizs

harmóniák örökre eltünedeznek. Erős zöld, haragos
vörös, komor fekete, gyilkos rőt a kedvenc szinei.
Erőt, fenséget, haragot, zokogó bánatot akar most
kifejezni. Lelke egész szenvedélyét nagy természetképekbe olvasta bele. És mindig az erdőt, melynek emléke épen maradt ifjúságából. Igaza van
Ruskinnek: »Minden nagy festő csak abban nagy, a
mikor azt fejezi ki, a mit kora ifjúságában látott és
érzett«. Ez vonzotta Paál-t a fontainebleaui erdő-

höz, beleérezte szive csalódásait, végtelen bánatát,
vesztett reményeit, mély, fönségre törő költészetét.
És kifejezte ezt eredeti eszközökkel, az ecsetkezelés mesteri használatával. […] Ma – ha élne – egyike volna a világ legnagyobb mestereinek, de igy is a
mi legnagyobb tájképfestőnk.” 1
„Erőt, fenséget, haragot, zokogó bánatot akart
kifejezni. Lelke néma haragját, a magába fojtott

szenvedélyt, a lelkét tépő keserveket, tehetetlenségének szivet tépő bánatos tudatát nagy természetképekbe olvasta bele. Hogy ezeket a hatásokat
kifejezhesse, kereste az ennek megfelelő eszközöket. Széles, bátor, merész ecsettel dolgozott, kevés színnel, de pasztózusan, szinte semmit sem
lazurozva, egymás fölé rakva a színeket, éles ellentétekkel, vakarva, simítva, karcolva, kenve, – ecsettel, késsel, kézzel, – a vernis-vel hígított bitumen1
2
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alapot jól preparálva, száradás után grisaille-ben
felrajzolva, hogy vizióját megértesse, csak azután
rakva fel a lokális színeket. Plasztikai hatásra törekedve a fényellentéteket aprólékos gonddal tanulmányozta, éppen ebben rejlik ereje. Diaz-tól tanul
legtöbbet a kezelésben, Rousseau-hoz áll legközelebb természetfelfogásban. Előbbitől tanulja meg a
pasztózus kezelést, a festéknek egymásra rakását,
mellyel csodás fényfolthatásaikat hozzák ki, az ár-

nyékok lecsiszolását, mellyel a levegő vibrációjának
illúzióját keltik fel. Utóbbi szereti az egyszerűséget,
a természet széles felfogását, a nagy érzéseket,
melyek önmagukért beszélnek, azt a mély költői érzést, mely természetképeikből felénk árad. De azért
Paál sem Diaz, sem Dupré, sem Rousseau. Szenvedélyes, tüzes, sírvavigadó magyar lelkét fejezte ki a
fontaineblaui erdőből vett motívumaiban is.” 2

Lázár Béla: Paál László művei. Előszó a Nemzeti Szalonban megrendezett kiállítás katalógusához, Budapest, 1902
Lázár Béla: Egy és más Paál Lászlóról. Művészet, 1. évf. 1902, 318.
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Scheiber Hugó (1873-1950)
Jazz szaxofonos ¦ Jazz Saxophonist

¦ 165

t é t e l

Gouache, pasztell, papír ¦ Gouache, pastel on paper, 64 x 47,5 cm
Jelezve középen lent ¦ Signed bottom center: Scheiber H. (kétszer ¦ two times)
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Tavasz ¦ Spring, 1979
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 47,5 x 38,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Anna M 1979
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse: Tavasz 1979

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR

286

Anna Margit (1913-1991)

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 13 889 EUR
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Boromisza Tibor (1880-1960)
Nagybányai parkrészlet ¦ Park in Nagybánya (Baia Mare), 1906
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 108,5 x 98,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Boromisza Tibor 906

Kezdő ár ¦ Starting price: 12 000 000 / 33 333 EUR
Becsérték: 24 000 000 – 36 000 000 Ft
Estimate: 66 667 – 100 000 EUR

Feltehetően kiállítva ¦ Presumably exhibited:
¦ A Nagybányai Festők Képkiállítása, Nagybánya, Országúti Műterem, 1906. augusztus, (katalógus nélkül)

Boromisza Tibor a katonatiszti hivatását feladva, 1903-ban Ferenczy Károly budapesti magániskolájában kezdte meg művészi pályáját.
A következő évben mestere tanácsára látogatott el először a nagybányai művésztelepre.
1904-től kezdődően nyaranta visszatért a magyar modernizmus szülőhelyeként elhíresült
bányászvároskába, melyet 1909-1914 között
állandó lakhelyének is választott. A pályakezdő Boromisza most aukcióra kerülő, 1906-os
Nagybányai parkrészletén egyrészt határozottan
érvényesül a művésztelep két vezető mestere,
Ferenczy Károly és Iványi-Grünwald Béla művészetének jótékony hatása, másrészt viszont kiváló adalék a neós nagybányai festészet születésének történetéhez. Az 1906-os év nemcsak
1.

288

Boromisza művészi pályájának lett vízválasztója, de a nagybányai művészet, s így a hazai modernizmus fontos évfordulójaként is ismert. Arra
nézve, hogy Boromisza 1906 nyarán több nagybányai társával együtt átlépte az addig egyeduralkodó naturalizmus és az ettől kezdve egyre
erősödő modernizmus határát, kiváló szemléltető példát nyújt az itt bemutatott parkrészlete.
A magyar modern festészet egyik specifikuma,
különleges ismertetőjele volt a mályva- vagy
lazacrózsaszín különböző árnyalatainak az alkalmazása. A nagybányai neósok szinte kivétel
nélkül és előszeretettel használták e szín gazdag változatait. Ennek a különleges színnek a
domináns alkalmazása tette lehetővé az újító
művészek számára, hogy elemelkedve a valós

Henri Matisse: Luxembourg sert, 1902-1903
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2.

látványtól, egy a természetben ritkán előforduló
színhez hangolhassák képeiket, s ezzel az addigiaktól gyökeresen eltérő, modern, a naturalizmustól elemelkedő műveket hozzanak létre.
A magyar modernizmusban a lazacrózsaszín
így vált a naturától való művészi elvonatkoztatás lényeges eszközévé. Éppen ez, a színnel
való elvonatkoztatás lett egyik művészi kiindulópontja az ekkoriban születő fauvizmusnak is.
Boromisza parkrészlete egyértelmű bizonyítéka
a művész 1906 nyarán történt irányváltásának,
s egyben a nagybányai neós művészet és ezzel
a magyarországi modernizmus születésének
gyönyörű pillanataiba is kivételes betekintést

Louis Valtat: Fa a kertben, 1896

nyújt. A festmény legnagyobb valószínűséggel
ki volt állítva a nagybányai művésztelep 1906.
augusztus végi tárlatán, mely az egyik vezető
mesternek, Réti Istvánnak a műtermében került
megrendezésre. A kiállítás korabeli kritikái az elsők között említik és méltatják Boromisza ekkor
és itt bemutatott tájképeit.
Utóirat: Egy évvel később, 1907 nyarán Boromisza kiállított a budapesti Könyves Kálmán
Szalonban rendezett „Ifjúság” című tárlaton.
Ekkor bemutatott képeivel kapcsolatban Rózsa Miklós, aki pár évvel később a Művészház
megszervezésével, a hazai modernizmus egyik

legfontosabb alakjává vált, a következőket írta:
„Boromisza Tibor – jegyezzük meg ezt a nevet, ebből ember lesz mihamarabb. Ez a fiatal művész jogot formált arra, hogy higgyünk művészi álmaiban:
életét tette rájuk. Huszártiszt volt, s egy kis garnizonban festegetett a maga gyönyörűségére. A művész azonban nem állta sokáig a reglamát. Ledobta arany portepéjét s beállt Ferenczyhez inasnak.
Most Párizsban küszködik. De maga keresi az útját,
a maga érzéseit, a maga törekvéseit adja nézni.
Artisztikus érzése szembeszökő. Nem szertelen, de
nem is unalmas. Ízlése finom, választékos, technikája rohamosan erősödik. Nagy bizalommal nézünk
bíztató jövője elé.”

Rum Attila
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Kádár Béla (1877-1956)

Pekáry István (1905-1981)

Utcarészlet ¦ Street

Carrozze e cavalieri, 1967

Olaj, papír papírlemezen ¦ Oil on paper on paperboard, 45 x 55,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 56,5 x 71,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: 19 Pekáry 67

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 2 800 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 778 – 11 111 EUR
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t é t e l

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Galleria D'Arte Moderna Viotti. Torino, 1967, (Carrozze e cavalieri címmel)
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69¦169
aukció
MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ (1852-1919)
Menekülők ¦ Refugees
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 80 x 100 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Mednyánszky

Kezdő ár ¦ Starting price: 14 000 000 Ft / 38 889 EUR
Becsértek: 18 000 000 – 20 000 000 Ft
Estimate: 50 000 – 55 556 EUR

t é t e l

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Nemzeti Szalon, 1917, katalógus: 320.
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ Mednyánszky. Magyar Nemzeti Galéria,
Szerk: Markója Csilla, Budapest, 2003. október 14. – 2004. február 8. katalógus: 263.
¦ Ladislav Mednyánszky. Zost. Csilla Markója – István Bardoly – Katarína Benová.
Slovenská Národná Galériá, Bratislava, 2004. április 29. – augusztus 29. katalógus: 263.
¦ A 121 legszebb Mednyánszky festmény. Virág Judit Galéria, Budapest, 2011, 263. oldal
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Kállai Ernő: Mednyánszky László. Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, 1943, kép: LXV.
¦ Sarkantyú Mihály: Mednyánszky László. Budapest, Képzőművészeti Alap, 1981, katalógus: 49.
¦ Markóka Csilla: Egy másik Mednyánszky. Enigma Könyvek, Budapest, 2008, kép: 11/59.

1.

Mednyánszky rajz közben

Különös élmény még a napját is tudni egy kép
elkészültének. Mednyánszky megjelent naplószemelvényein kívül, még számtalan kis vázlatfüzete tartalmaz naplószerű feljegyzéseket, a háborús évekből is. Ezekből a mindeddig
publikálatlan, sokszor tenyérnyi gondolat- és
rajzgyűjteményekből szinte órára pontosan
rekonstruálhatjuk a Menekülők című kép keletkezéstörténetét. Magunk elé képzelhetjük
a fényképekről és leírásokból jól ismert Tolsztoj-szakállú, inas, derűs figurát, a gyermeki kék
tekintetű, hamiskásan hunyorgó Öreg Kutyát,
ahogy magát nevezni szerette. Éppen bécsi műtermében áll, körben jó pár közel azonos mére2.
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tű, 80 x 100-as vászon. 1916-ot írunk, nemrégiben tért vissza a déli frontról, ahol könnyebben
megsebesült. Az il Santónak becézett különc
festőt, aki a lövészárokból kimászva, a golyókra
ügyet sem vetve rajzolgatott, tisztelték a katonák. Egy eltévedt srapnel mégis eltalálta.
Az esetről megemlékezett még a Berliner
Tageblatt is: „Mednyánszky László báró hadifestő
legutóbb megsebesült, amikor Flitschnél a legelöl
levő előőrs fedezékében ült és vázlatokat készített.
Csak másnap kérdezte tőle valaki a parancsnokságnál csodálkozva, hogy miért véres a vállán ütöttkopott, ócska festő-zubbonya. A különös öreg úr
szórakozottan felelte, hogy hát golyót kapott a vál-

lába. És csak most kötözték be sebét, mely szerencsére nem volt súlyos.” A frontparancsnok sietett
levélben kifejezni elismerését. De Mednyánszkynak még 1917-ben sem volt evidens, hogy ő
hős lenne. Wolfnernek írott, szintén publikálatlan levelében kitüntetése alkalmából tévedést
emleget: „Édes öregem! […] Nagyban dolgozom és
egészségem mindinkább javul. Többen gratuláltak
egy kitüntetés alkalmából, én még nem értesültem
erről és őszintén, nem is hiszek benne, annyira különösnek látszik, hogy ilyes magamforma embert
érhetne. Valami tévedés lehet a dologban.”
(MNG Adattár 3396/1934/13)

Lövészárok, 1915 körül
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4.

Katonák a lövészárokban

6.

Honoré Daumier:
Menekülők / Kivándorlók, 1868-1870

7.

Goya: A Pánik / A kolosszus, 1812 előtt

5.

Mednyánszky László:
Tüzérek havas tájban, 1914-1918 között

A háborút nem a hősiesség színhelyének fogta
fel, sokkal inkább olyan szcénának, ahol azok az
erők, melyeket a természet és az emberi természet tanulmányozása során megfigyelt, drámai
sűrítettségben voltak jelen. És egy efféle lehetőség az esszencia, a "tömörítvény" közvetlen
megragadására a festő számára csak lelkesítő
lehet. E lelkesedés feledtetett vele minden veszélyt és melankóliát. Innen Mednyánszky hadiképeinek titkos belső sugárzása, eufóriája.
„A fájdalom természetes és mennél mélyebb, annál inkább tisztít. Minden földi iránt el kell tompulni, hogy minden magasabb iránt felébredhessünk! Csak a nagy fájdalom ébreszthet fel egy
magasabb életre. […] Minden ami múlik, egy bizonyos bánatos érzést kelt. Erről le kell szokni, mert
minden ami múlik, vissza is tér” (MNG Adattára,
19753/1977, kézirat 57-58) – írta már Bécsben, ahol a Sobieski Gasse 4/a alatti műtermében megszállott munkába kezdett, hogy az évi
élményeit az északi és déli frontokról, melyeket
stúdiumvásznakon, fixírozott szénrajzokban és
több száz vázlatban hozott magával, nagyméretű képekben rögzítse. Ezek egyike a Menekülők.
Mednyánszky nem volt igazán jól abban az időben. Egész tavasszal beteg volt, s mivel a külvilág felé mindig kisebbíteni igyekezett problémáit, meghűlésnek nevezte tüdőgyulladását.
Ahogy felépült, sietett vissza a frontra. Meszesedés, vesebaj kínozta, ehhez jött a sebesülés.
1916 júliusában így fohászkodott halott barátjához: „édes jó mindenem, közeledem hozzád,
ezen világnak már nem kellek”. Ősszel szinte úgy
bűvölte magát életre. „Tegnap sok erőlködéssel
elkészültem az előkészítéssel. Körülbelül valamennyi legkézenfekvőbb motívot kis vásznakra és

cartonokra felvázlatoztam. Ma az egyiket vagy másikat már képvászonra kell áttenni.” (1916. szeptember 2. Wien, MNG Adattára 19753/1977,
kézirat, 101.) Szeptember 30-án, szombaton
már arról értesülünk hogy „dolgoztam a nagy
éjjeli menekülőkön, ismét bedörzsöltem egy barnás festékkel” (Bresty. Napló, 128.o.). Egyidejűleg készül egy nagy trén-kép, és valószínűleg a
Szerbiában. De elégedetlen a munkával. „8 után
még felmentem dolgozni, átalakítottam, félig ös�szehoztam az éjjeli menekülőket.” (1916. szeptember 30. id. kézirat 109.) Október elsején ott
folytatja, ahol abbahagyta: „ma reggel dolgoztam
[…] az éjjeli menekülőkön, ez foglalkoztatott tegnap este, ma reggel és ma este: most együtt van,
részletek hiányoznak.” Ekkor már 11 képen dolgozik egyidejűleg. De a Menekülőket még mindig
tökéletesíti, október 3-án megint hozzányúl, a
„komitácsik hótájon” után szemlátomást ez most
a szíve csücske: „Ma reggel ismét kijavítottam a
képet: éji menekülők.” (Bresty. Napló 129., a kézirat alapján kiegészítve).
Megérte a fáradozás. A Singer és Wolfnergyűjtemény féltett darabját, a 352. leltári számú
olajfestményt Kállai kéziratos oeuvre-katalógusában a legjobb művek között tartja számon
(MTA MKI Adattára C-I-15). Monográfiájában
is reprodukálta (LXV tábla), innen vette át Sarkantyú (kat. 49.), aki a lappangónak titulált képet a 10-es évek közepére datálja. Kétségtelenül Mednyánszky háborús festészetének egyik
főművével van dolgunk, talán a legszuggesztívebb, legeredetibb kompozíciójúval minden
nagy tömeget mozgató képe közül.
Ez annak a speciális újításnak köszönhető, mel�lyel Mednyánszky a horizontvonalat lenyomva,

8.

Mednyánszky László: Táborozás (Trén)
1914-1918 között

az enyészpont felé terelte a több képén is látható, ponyvás szekerekkel, cókmókokkal fejvesztve menekülő tömeget. Ezekről a menekülőkről
írta Malonyay: „Az éjszakát ott töltik a szekéren,
s a férfinép a szekerek alatt. Jaj azoknak, akik kizökkennek a sorból: leszorúlnak az útról s ott maradhatnak hetekig, tengelyig sárban, valamelyik
feltúrt útszéli kátyúban, az útra vissza többé nem
térhetnek, letaposnák őket, mert a trén meg nem
áll, az a szekértábor áradatosan sodor tovább.”
Ezt a pánikot adja vissza az átvitt értelemben
is az enyészpontra komponált kép. Goya remekművével, a Pánikkal (másképpen: Kolosszus)
szemben itt már nincs szükség a horizonton fenyegetően tornyosuló rémre. Mednyánszky ege
üres, a súlyos barna vetítővásznon nem jelenik
meg az ember projekciója. Éppen ettől zseniális
ez a kép, a tágas, csendes, üres égtől, mely alatt
a modern háború résztvevői Istentől-embertől,
önmaguktól elhagyatva, vaktában menekülnek.
A haditudósítók közös alapélménye az első világháborúról, hogy nem látni az ellenséget. Már
fantázia sem pótolhatja, az „értelem álmai” sem
tölthetik be a hiányt.
Az alacsony horizontvonal csak fokozza a szorongató érzést. Nem új elem ez Mednyánszky
festészetében, noha háborús képei legjaván
jut majd drámai szerephez (ld. a Táborozás című
képet és a Havasok aljánt, szintén ebből az időből, ahogy az utóbbin az előbbin látható tömeg
bemozdul). Már 1880 után alkalmazza a képsík alsó harmada alá szorított horizontvonalat, hogy a végtelenség érzetét keltse. De ez a
nagy festői bátorságra valló megoldás később is
számtalan képén visszatér, így a Derengő hajnal,
Mocsaras táj, Nyárutó, Lankás, Fehér felhők vagy

9.

Mednyánszky László:
Ágyút húzó katonák a hegyek között, 1915 körül

a Holdas táj címűn. De míg itt a természet, tehát az embernek adatott tér végtelen és zsongító tágasságát jelenítette meg, a Menekülőkön
az időaspektus végtelenítésére szolgál. Mintha
öröktől és örökké rohanna az ember vesztébe.
Kállai találó leírása szerint Mednyánszkynál a
háborús időszakban „az emberábrázolás köre
és színtere mérhetetlenül kitágul: roppant hegyek
között vagy széles sík térségeken hatalmas embertömegek sodródnak, kavarognak. A természet
határtalan horizontjai színültig megtelnek ezzel a
sáros, verejtékes és véres emberi özönléssel. Táj és
ember együtt óriási drámai színjátékká varázsolódik. A forrongó, tajtékzó emberörvény az eget csapdossa, a világ csordultig van szenvedéssel.” (Kállai
118.) Hasonlóan szimbolikus értelmű menettel
próbálkozott meg Daumier, aki Goya mellett
Mednyánszky másik nagy inspirálója. Éppen az
akadémikus hagyományokon nevelkedett Mednyánszky, írja Sarkantyú, lesz képes választ adni
kora létkérdéseire, s kifejezőeszközeinek olyan
megújításával, melyben a legkevésbé sem akadémikus hagyományokra támaszkodik, a XVII.
századi hollandok, valamint Goya és Daumier
művészetének eredményeit lesz képes szintézisbe emelni (Sarkantyú, 63).
De míg Goyát csak rajongva emlegeti naplójában, Daumier konkrét technikai fogásokban
is hatott rá, legjobb példa erre épp a Menekülők sziluett kezelése: a kontúrvonalak Daumier
módján, legömbölyítve és megnyújtva, expres�szíven vonaglanak. A Daumier-hatást még Párizsból hozza magával Mednyánszky és ahogy
Sarkantyú írja: „Az újszerű festői megoldások sok
szálon kötődnek a korábban elemzettekhez. Így
például a Menekülők (kat. 49. kép) tragikus, sötétlő

kavargását ugyanaz a drámai fénysziluett modellálja, amelyet jól ismerünk az Útonállóról, a Lincselésről és egyéb, velük egyidős kompozíciókról.”
(Sarkantyú 54.)
Ismerjük ezt a puha vonalakkal társuló expres�szivitást máshonnan is, mint a festészetből: a
rémülettől „púpos utat” és a „félelemtől bolyhos
honni éjszakát” egy költő írja meg. És Radnóti írja
meg e Mednyánszky kép II. világháborús pandant-ját is:
„torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad”. (Razglednicák)
Míg Daumier menekülőinek előképe statikus
és síkszerű bronzrelief, s e reliefkompozíciót
híres Menekülők (másképpen: Kivándorlók) című
képén csak befordította a térbe, szembe a nézővel, hogy az átérezze a pánikot, mely őt is
feltartóztathatatlanul magával ragadja, addig
Mednyánszky szerint mi már eleve a menekülők
közé tartozunk. Hiszen csak a hátát látjuk embertársainknak, ahogy előttünk, vagy egyenesen előlünk, a háború képében bennünk lakó gonosz elől futnak. Ezáltal emelkedik szimbolikus
erőre az a kompozíció, mely kiállja a versenyt
akár Goyával, akár Daumiervel. Nagyszabású és
tökéletesen kivitelezett víziója annak a világnak,
amelyről az ember bátran elmondhatja:
„Magamban élem át már mindazt, mi hátravan,
nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat, - baljós a menny
felettem;
ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyints.
Hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs.”
(Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat.
1944. ápr. 30.)

M a r k ó j a C s i ll a
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Vaszary János (1867-1939)
Szőke nő fekete sapkában ¦ Blond Woman in a Black Hat

¦ 171
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Kádár Béla (1877-1956)
Fürdőzők ¦ Bathers

Pasztell, papír ¦ Pastel, paper, 41,5 x 30,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Vaszary J.

Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 83,5 x 58 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 420 000 Ft / 1 167 EUR
Becsérték: 600 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 667 – 2 778 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 200 000 Ft / 6 111 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR
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Molnár József (1821-1899)
Etetés a patakparton (Hazafelé) ¦
Feeding by the Stream (On the way back Home)

¦ 173
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Szinyei Merse Pál (1845-1920)
Holdas táj ¦ Moonlit Landscape, 1862
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 38 x 50 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 69 x 56 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Molnár J.

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 11 111 EUR
Becsérték: 8 000 000 – 10 000 000 Ft
Estimate: 22 222 – 27 778 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 6 667 – 11 111 EUR

Életműjegyzék-szám ¦ Oeuvre catalogue Nr.: 1.
¦ In: Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál élete és művészete.
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1990, kat. 1.

Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ BÁV 26. képaukció (1971. Budapest),
219. tétel - Hazafelé címmel

Provenancia ¦ Provenance:
¦ egykor Szinyei Merse Félix tulajdonában
Aukcionálva ¦ Auctioned:
¦ Báv 11. aukció, 1964, kat. 101.
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Lotz Károly (1833-1904)
Bacchánsnő ¦ Bacchante
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 24 x 32 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Lotz K

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 11 111 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 16 667 – 22 222 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦ egykor Glück Frigyes (1905), majd
¦ özvegy Glück Frigyesné tulajdonában (1933)
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Lotz kiállítás. Műcsarnok, Budapest, 1905, kat. 296.
¦ Lotz Károly emlékkiállítása. Műcsarnok, Budapest

1. Hans Makart: Pihenő Bacchánsnő,1863 körül
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Historizáló díszváza, áttört fülekkel, Zsolnay, 1885 körül ¦
Historic style Vase with Plate-tracery Handles, Zsolnay, around 1885

Váza, plasztikus díszítéssel, Zsolnay ¦ Vase with Relief ornaments, Zsolnay, 1904
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Porcelánfajansz, áttört, a testtel összedolgozott fülekkel.
Elefántcsontszínű alapon arannyal kontúrozott és belső rajzolatú magas tüzű mázas virágdíszítéssel.
Fazonszám ¦ Form number: 1501
Magasság ¦ Height: 44,1 cm, szélesség ¦ width: 21 cm
Jelzés ¦ Signed: bélyegzett TJM családi márkajelzés,
masszába nyomott ZSOLNAY PÉCS, 1501, 36, 2, arannyal írt 27 és fekete, kézzel írt technikai számok ¦
stamped TJM family trademark, impressed ZSOLNAY PÉCS, 1501, 36, 2, number 27 written in gold with black
hand-written technical numbers

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 389 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR
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Keménycserép, domborműves díszítés. Magas tüzű mázas festés felett eozin mázas bevonat,
mely a tárgy alsó kétharmad részében mélymaratással díszített.
Fazonszám ¦ Form number: 7696
Magasság ¦ Height: 17,9 cm, szélesség ¦ width: 9 cm
Jelzés ¦ Signed: domború körpecsét, masszába karcolt GS monogram, ovális gyári papírcímke fazonszám-és
rejtjelezett ármegjelöléssel (7696, 60500 KORONA) ¦ raised round stamp, incised GS monogram, oval factory
paper label with form number and encrypted price indication (7696, 60500 KORONA)

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 389 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 2 222 – 2 778 EUR
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Kernstok Károly (1873-1940)
Mózes elűzi a pásztorokat, 1900 körül ¦ Moses banishes the Shepherds, around 1900

¦ 178
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Tornai Gyula (1851-1928)
Az ékszerdoboz titka ¦ The Secret of the Jewellery Box

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 100 x 87,5 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: K. K.

Olaj, fa ¦ Oil on wood, 67 x 80 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Tornai Gy.

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 500 000 Ft / 4 167 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 3 500 000 Ft
Estimate: 6 944 – 9 722 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ Országunk titkos ereje. 100 év 100 művész.
Szent István Bazilika altemplom, 2007. augusztus 19. – október 14., 31. oldal
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Festőművészeink a korabeli sajtó írásaiban.
Szerk.: Gassama-Szabó Bernadett-Vittek Zsolt.
Orlikon Kiadó, Budapest, 2005, 174. oldal
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Bornemisza László (1910-1995)
Napkorong ¦ Sun-disk, 1987
Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 35 x 50 cm
Jelezve balra lent ¦ Signed bottom left: Bornemisza 987

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 806 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 778 – 5 556 EUR

¦ 180

t é t e l

Gyarmathy Tihamér (1915-2005)
Kompozíció ¦ Composition, 2001
Olaj, karton ¦ Oil on cardboard, 56 x 39 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Gyarmathy Tihamér 2001
Jelezve hátoldalon ¦ Signed on the reverse:
Halász Rudolf barátomnak sok szeretettel: Gyarmathy Tihamér Bp. 2011.9.12.

Kezdő ár ¦ Starting price: 950 000 Ft / 2 639 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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Kádár Béla (1877-1956)
Terefere ¦ Chitchat
Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 55,5 x 37,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kádár Béla

Kezdő ár ¦ Starting price: 4 000 000 Ft / 11 111 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 16 667 – 22 222 EUR

1.
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Péri László (1886-1967)
Hosszú formát tartó, 1960-as évek ¦ Holding a long form, 1960s

t é t e l

Matzon Frigyes (1909-1986)
Női akt ¦ Female Nude

Műgyanta ¦ Synthetic resin, 51 x 32 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Faragott márvány ¦ Carved marble, 34,5 x 48 cm
Jelezve a talapzaton ¦ Signed on the stretcher: Matzon

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 6 667 – 8 333 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 600 000 Ft / 7 222 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 7 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 19 444 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ A másik Péri László - emlékkiállítás. Home Galéria, Budapest, 2000, (címlapon; kiállítás 1999. november 10. – december 5.)
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ a művész honlapján:
https://www.peterlaszloperi.org.uk/1960s-works-of-peter-laszlo-peri?pgid=kbexs4h4-c2afb6a6-e0bd-4554-bf44-602b773ad6b8
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Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
Marhavásár ¦ Cattle Fair, 1934
Tempera, fa ¦ Tempera on wood, 61 x 98,5 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Aba-Novák 34.

Kezdő ár ¦ Starting price: 16 000 000 Ft / 44 444 EUR
Becsérték: 24 000 000 – 28 000 000 Ft
Estimate: 66 667 – 77 778 EUR

1.

Aba-Novák etikettje a kép hátoldalán

2.

Aba-Novák Vilmos szolnoki műtermében, 1930-as évek

„Nyári szolnoki tartózkodása és erdélyi útjai a csiki
havasok között vezeti a nép közé. Táblaképein ezután más tárgyhoz nem is nyúl. A népet, az igazi
magyar népet figyeli meg, új erkölcsi felfogásban, a
maga leplezetlen valójában, munkája és mulatozása, vagy vallásos élete közben, vásáron és csárdában, állatait hajtva vagy körmenetben ájtatoskodva. Szakított úgy a hamis népszínmű romantikával,
mint a népművészet külsőségeit festői hatásokra
kihasználó, tisztán folklorisztikus felfogással.”1

Aba-Novák Vilmos római ösztöndíja után készült népi és paraszti életképeinek többsége az
Alföld patinás városához, Szolnokhoz kötődnek.
A Tiszántúlt elsőként az 1848-49-es szabadságharc után az osztrák August Pettenkoffen
és művésztársai kezdték el látogatni, majd
nemsokkal később már Mednyánszky László,
Deák-Ébner Lajos és Bihari Sándor is gyakran
megfordultak Szolnokon. A magyar vidék és az
ott élők mindennapjainak, valamint a táj reális
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ábrázolásának lehetősége fontos lépés volt az
akadémizmus kötöttségének és merev szabályainak fellazításában. A század végén már
egyre erőteljesebb igény mutatkozott arra, hogy
egy állandó művésztelep jöjjön létre, így Fényes
Adolf vezetésével 1902-re már hivatalosan is
megalakult a szolnoki Művészeti Egyesület, és
a Zagyva-partja mellett több műteremlakást
is építettek a művészeknek. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán az 1910-es években a

diákokat gyakran Szolnokra küldték nyári gyakorlatra, ahol Fényes alakrajzot, Szlányi Lajos
tájfestést, Zombory Lajos állatfestést tanított.
A nyári hónapok során az alföldi táj, a folyópart,
a nyüzsgő, lármás piacok és vásárok kifogyhatatlan témát biztosítottak a művészeknek.
Aba-Novák először 1913-ban töltött egy nyarat
Szolnokon, majd közel húsz évvel később tért

vissza, és hamarosan a kolónia egyik legjelentősebb művészévé vált, temperaképeivel rendszeresen részt vett a helyi és budapesti reprezentatív tárlatokon. A harmincas évek közepén
művészetében a hagyományos műfajok, mint a
portré és a tájkép teljesen háttérbe szorultak,
szinte kizárólag népi életképeket festett. Páratlan fantáziával és minden manírtól mentesen,

ragyogó színekkel örökítette meg a tiszai halászok, mezei munkások, cséplők és kubikusok
mindennapjait munka vagy éppen pihenés és
ebéd közben egyaránt, a vásárok színes forgatagát, valamint a lovasszekerek, kordék, állatok
sokaságát. A most aukcióra kerülő festmény
Aba-Novák érett festői korszakának kiemelkedő
remekműve.
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Kmetty János (1889-1975)

Csernus Tibor (1927-2007)

Műterem részlet ¦ Atelier

Csendélet cseresznyékkel ¦ Still-life with Cherries

Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 25 x 33 cm
Jelezve jobbra lent ¦ Signed bottom right: Kmetty
Hátoldalon felirat ¦ Inscription on the reverse: Kmetty János Műterem részlet olaj

Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 33,5 x 46 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

t é t e l

t é t e l

Kezdő ár ¦ Starting price: 850 000 Ft / 2 361 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 4 167 – 5 556 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ Csernus Tibor festőművész retrospektív kiállítása. Műcsarnok, Budapest, 1989, kat.: 112.
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Josef Hoffmann, 1903

Josef Hoffmann (1870-1956)
Buenos Aires ülőgarnitúra, 3 darab ¦ Buenos Aires Seating of 3 pieces
Tervező ¦ Designer: Josef Hoffmann	
Gyártó ¦ Manufacturer: Jacob & Josef Kohn
Modellszám ¦ Model number: No. 675
(2 db karosszék, 1db dívány ¦ 2 Armchairs, 1 Sofa)
Gyártási év ¦ Year of manufacture: 1908-1917
Bőr, lakkozott hajlított bükkfa, vörösréz díszszegecsek ¦ Leather, lacquered bent beech wood, copper rivets
Karosszék ¦ Armchair: magasság ¦ height: 74 cm, szélesség ¦ width: 76 cm, mélység ¦ depth: 72 cm,
ülésmagasság ¦ seat height: 46 cm
Dívány ¦ Sofa: magasság ¦ height: 74 cm, szélesség ¦ width: 120 cm, mélység ¦ depth: 72 cm, ülésmagasság ¦
seat height: 46 cm
Jelzés ¦ Signed: A bútor alján Jacob & Josef Kohn 1884-1918 között használt sztenderd védjegye, mellette az
„ovális csap” (Zapfen, tenon) szabadalmi matricája ¦ Standard trademark of Jacob & Josef Kohn used between
1884-1918 on the bottom of the furniture, alongside with the patent label
Eredeti vázát megtartva újrakárpitozták, teljesen felújították ¦ Retaining its original vase, it was re-upholstered
and completely renovated

A garnitúra tervezője Josef Hoffmann (18701956), a bécsi szecesszió és a Bécsi Műhely
(Wiener Werkstätte) kulcsfigurája. Hoffmannt
elsősorban a bécsi szecesszió kiemelkedő építészeként ismerjük, hiszen az ő tervei szerint épült
meg a brüsszeli Stoclet-palota is, amelynek ikonikus frízeit Gustav Klimt álmodta meg. Azonban
Hoffmann nemcsak az épület, hanem a benne
lévő összes bútor és használati tárgy tervezője
is. Kétségtelenül ő a bécsi szecesszió legsokoldalúbb alakja.

A most aukcióra kerülő Hoffmann-garnitúra gyártója a Jacob & Josef Kohn cég, amely az
1910-es Buenos Aires-i centenáriumi világkiállításon (Exposición Internacional del Centenario)
mutatta be ezt az 1906-ban tervezett ülőgarnitúrát: ez volt a cég 675. számú modellje.
A garnitúrát 1910 és 1917 közöttre datálhatjuk.
Megtalálható rajta a cég leggyakrabban használt (1884 óta használatos), ma már ritkaságnak
számító védjegye, melyen a jelmondatuk is olvasható: semper sursum (mindig [törj] magasra).

A mellette lévő jelzés a találmányuk, az „ovális
csap” (Zapfen, tenon) szabadalmi matricája. A J.
& J. Kohn bútorai már a századelőn nagyon népszerűek voltak többek között Angliában, Franciaországban és Olaszországban is. A budapesti
Zeneakadémia bútorait is ez a cég gyártotta.
A J. & J. Kohn 1917-ben egyesült a Mundus céggel, majd a Mundus-Kohn beleolvadva a rivális
Thonet cégbe, megalakult a világ legnagyobb bútorgyártó vállalkozása a Thonet-Mundus (1923).
Ezzel a „J. & J. Kohn” mint önálló márkanév

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 000 000 Ft / 19 444 EUR
Becsérték: 14 000 000 – 20 000 000 Ft
Estimate: 38 889 – 55 556 EUR
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2.

Szobabelső Josef Hoffmann és Jacob & Josef Kohn által kivitelezett bútorokkal

4.

3.

Jacob & Josef Kohn 675-ös számú bútorának modellje

megszűnt, azonban (tévesen) néha egyszerűen
„Thonet-bútor” néven utalnak a bécsi szeces�sziónak ezekre az első klasszikus bútoraira. A J.
& J. Kohn bútorok ma már főként múzeumokban
láthatók: elsősorban a Bécsi Iparművészeti Múzeumban, a barcelonai Disseny Hubban és a New
York-i Museum of Modern Artban.1
Michael Thonet volt az első, aki már 1840 körül
készített hajlítottfa bútorokat, majd ezt a technológiát J. & J. Kohn nemcsak átvette, hanem
tökéletesítette is az 1870-es évek végén. E két
rivális cég kivitelezte a szecesszió csaknem valamennyi bútortervét. A kecsesen ívelt, tipikus

„Thonet-stílustól” eltérően a Buenos Aires garnitúra igen masszív. A tervező az esztétikai hatás
mellett a kényelmesség szempontját is figyelembe vette. A Buenos Aires garnitúra ilyen értelemben is viszonylag ritka és különleges darab.
A Wiener Werkstätte későbbi művészei már
1899-ben kapcsolatba kerültek a J. & J. Kohn
céggel. Gustav Siegelt, Hoffmann tanítványát a Bécsi Iparművészeti Iskolában (Wiener
Kunstgewerbeschule), ekkortól alkalmazta bútortervezőként a cég, és rábízta az 1900-as
párizsi világkiállításon bemutatandó hajlítottfa
bútorok tervezését. Az 1901-1902-es bécsi téli

kiállításon bemutatott J. & J. Kohn bútorokat
már Hoffmann maga tervezte. Innentől kezdve a
tervező művész és a kivitelező cég együttműködése rendszeressé vált, amint ezt az évenkénti
kiállítások katalógusai is mutatják.2

Archív felvétel a Jacob & Josef Kohn gyárról

A J. & J. Kohn a századvégen Hoffmann mellett
elsők között dolgozott együtt a bécsi szeces�szió két másik mesterével, Otto Wagnerrel és
Koloman Moserrel. Ez a cég kivitelezte a Bécsi
Műhely reprezentatív összművészeti alkotásának, a Fledermaus kabarénak Hoffmann által
tervezett székeit, majd pedig az 1908-as bécsi
művészeti kiállításon (Kunstschau) egy teljesen
berendezett házat mutatott be Hoffmann által
tervezett bútorokkal és tárgyakkal.3 Ludwig Hevesi (Hevesi Lajos) műkritikus és publicista írta
1901-ben: „Hoffmann (vagy a művész-építészek
együtt) új értelmet adtak a hajlított fának...”
A J. & J. Kohn a századfordulón egyenrangú volt
a Thonet céggel. A Thonet előtt kezdte el gyár-

tani a Wiener Werkstätte bútorait, majd a művészi innováció iránti érzékenysége révén sokáig
a bécsi szecesszió legfontosabb központi kivitelezője volt.4 A Gesamkunstwerk, a Bécsi Műhely alapelve szerint minden minket körülvevő
használati tárgynak műalkotássá kell válnia, ami
azt jelentette, hogy az ipar- és a képzőművészet
közötti határvonal elmosódott. A Thonet bútorok
szakértője, Alexander von Vegesack szerint Kohn
sikerének pontosan ez volt a titka: „A hajlítottfa
bútorok stílusát meghatározta a szecesszió alapgondolata, amely szerint minden egyes fogyasztási
cikkből műtárgyat kellett alkotni. Nem Thonet, hanem ennek versenytársa, a J. & J. Kohn volt ennek az
eszmének a legfőbb képviselője, amely megpróbálta ötvözni az ipart és a művészetet.” 5

J EGYZETE K

1

Jiři Uhlíř: Entwicklung der Firma Jacob & Josef Kohn im 20. Vom Wiener Stuhl zum Architektenmöbel. In: Jiři Uhlíř szerk. Jacob & Josef
Kohn, Thonet und Mundus. Bugholzmöbel vom Secessionismus bis
zur Zwischenkriegsmoderne. Böhlau, 2009, 121-134.
2 Christian Witt-Döhring: Furniture and Wooden Objects. In: Peter
Noever szerk.: Josef Hoffmann Designs. Prestel, MAK, Wien, 1992,
23-74. oldal. / Eva B. Ottilinger: Möbelgeschichten. Ein Katalog. In:
E.B. Ottilinger: Wagner, Hoffmann, Loos und das Möbeldesign der Wiener Moderne: Künstler, Auftraggeber, Produzenten. Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen, 2018, 15-108. oldal
3	Rainald Franz: „Chief Architect of the Show of Force of Austrian
Ambitions of Art”. The 1908 Kunstschau in Vienna. In: Christoph
Thun-Hohenstein et al.: Josef Hoffmann 1870–1900. Progress Through
Beauty. The Guide to his Oeuvre. Basel, Birkhäuser; MAK, Wien, 2021,
179-184. oldal
4	Giovanni Renzi: Il mobile moderno. Modern Furniture: Gebrüder Thonet
Vienna, Jacob & Josef Kohn. Silvana, Cinisello Balsamo-Milano, 2008,
17. oldal
5	Alexander von Vegesack: Thonet. Hajlítottfa- és csővázas bútorok. CSER
Kiadó, Budapest, 2009, 69. oldal
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Virág Judit Galéria és Aukciósház (Mű-Terem Galéria Kft.) • 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
Tel/Fax: 36-1-312-2071, 36-1-269-4681 • http:// www.viragjuditgaleria.hu • E-mail: info@viragjuditgaleria.hu
V é t e l i m e g bíz á s – Ab s e n t e e b i d fo r m
Művészeti Aukció:
Sale no.:

Kedves Barátaink, Ügyfeleink!

1

2011-ben angolszász mintáknak megfelelően bevezettük aukcióinkon a becsértékes rendszert, mely meggyőződésünk szerint nagyban segíti a vásárlókat döntésük meghozatalában.

Dátum / Date:

Megbízom a Mű-Terem Galériát, hogy nevemben a fenti aukción az alább felsorolt tételeket megvegye az általam limitált, de a többi licitáló
által lehetôvé tett legalacsonyabb leütési áron. A katalógusban leírt árverési feltételeket elfogadom.
Please bid on my behalf at the above sale for the following lots up to the hammer prices mentioned below. These bids are to be executed as
cheaply as is permitted by other bids. I agree to be bound by the Conditions of Sale as printed in the catalogue.
Tétel szám
Lot number

Ezzel egy időben jelentettük be, hogy galériánk bizonyos, indokolt esetekben, reális összeg
erejéig limitárakat fogad el, amely nem lehet magasabb, mint a tárgy alsó becsértéke.
Aukcióinkon a limitár a tételek mintegy 10-15%-át érinti. Eddigi gyakorlatunk szerint a
limitárakat az árverező teljesítette; a licit megindulása után visszaküldte a tételt, amennyiben
az nem érte el a tulajdonos által kért árat, azaz a limitet.

Cím, leírás
Title or description

Leütési ár
Hammer price

Annak érdekében, hogy a magyar aukciós piac még átláthatóbb legyen, most új fejezetet nyitunk. A limitárat nem az árverésvezető, hanem az 1-es tárcsa fogja teljesíteni. Amennyiben
a tárgy nem éri el a tulajdonos által megszabott limitárat a licit során, a tétel nem kerül
leütésre, és az árverésvezető a következő tételt kérve folytatja az árverést.
Köszönjük megértésüket, és együttműködésüket.

Előleg /Deposit:
Fizetési határidő
Payment deadline:

......................................................................
Aláírás – Signature

Fizetési mód – Methods of payment:
Készpénz
Cash

Név /
Name:
Cím /
Address:
E-mail:

Banki átutalás
Wire Transfer to our Bank
Mű-Terem Galéria Kft
10300002 - 20116523-00003285

Tel. /
Phone:

Hitelkártya
Credit card

Dátum /
Date:

Szállítás – Transport
Saját megoldás - On my own

......................................................................
Aláírás – Signature
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.	A Mű-Terem Galéria, mint Árverési Ház, az árverést az árvereztetők
megbízásából, mint kereskedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az
árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók kézfeltartással
vagy online – a következő licit elküldése gomb megnyomásával – teszik meg ajánlatukat.

9.	Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést
megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról,
hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásainak. A tárgyak minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

2.	A tárgy tulajdonjogát az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb
ajánlatot teszi, erről az aukciót követően értesítést kap és a tárgy árát
teljes mértékben megfizeti, kivéve, ha a katalógusban jelzett védett
tárgy esetében a 2001. évi LXIV Tv-ben biztosított elővásárlási jogát
valamely állami szerv vagy személy érvényesíti.

10.	A Mű-Terem Galéria valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért
garanciát vállal. Leütés után semmilyen felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van
feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől
számított három hónapon belül, de nem később, mint az árverés napjától számított 5 év elteltével felszólamlással élhet. A kereskedelmi képviselő vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 5 éven belül
a felszólalótól az értékesített tárgyat a megfizetett vételár ellenében
visszaveszi, amennyiben arról a festő monográfusa / független igazságügyi szakértő és anyagvizsgálat megállapítja, hogy nem eredeti.

3.	Az Árverési Ház, mint kereskedelmi megbízott, az árvereztető megbízó
nevében és képviseletében, annak teljeskörű meghatalmazása alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az
adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adásvételi szerződés a megbízó (árvereztető) és a vevő
(árverező) között jön létre.
4.	A vevő a vételár 20%-át foglalóként az árverésen készpénzben, vagy
bankkártyával azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes vételár
egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen
átvehető. Az egyes fizetési módokat az Árverési Ház pénzmosási szabályzata, továbbá a Pmt. korlátozhatja, melyet a Vevő tudomásul vesz.
Az Árverési Ház biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a
foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 7
napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege – határidőben
történő teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a
megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat nem rendezi,
az Árverési Ház az árvereztető nevében az adásvételi szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a vevő a foglalót elveszíti.
5.	A vevő az Árverési Ház részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni, amely a leütési ár összegének 13%-a. A közvetítői díj az ÁFA-t
tartalmazza.
6	A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén az Árverési Ház nem felel a tárgy sérüléseiért és
a kárveszélyért, még akkor sem, ha az vis maior vagy bűncselekmény
következménye (pl. a tárgyat eltulajdonítják). Amennyiben a vevő a
megvett tárgyat az árverést követően felszólítás ellenére sem szállítja
el, úgy 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon
értékesítheti (a költségei levonását követően) a fennmaradt összeget
pedig a vevő számára letétbe helyezi, melyhez a vevő jelen szabályzat
ráutaló magatartással történő elfogadásával kifejezetten is hozzájárul.
7.	A leütött tárgyat visszavenni, és újra árverezésre bocsátani tilos.
Amennyiben a már leütött tárgy esetén a vevő személye pontosan nem
állapítható meg, az árvereztető jogosult a tárgyat újra árverésre bocsátani. Annak a kockázata, hogy a vevő személye, adatai nem pontosan
állapíthatóak meg, a vevő felelősségébe tartozó kérdés, melynek valamennyi következményét egyedül köteles viselni, ezzel kapcsolatban az
Árverési Ház a felelősségét kizárja.
8. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul,
hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár
kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson. Ez esetben az Árverési
Ház büntetőfeljelentést tesz.
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11.	Az eladásra szánt tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg.
Az árverező által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért az Árverési
Ház felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy a nevezett tételt
ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja, vagy
forgalomba hozza.
12.	Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A „VÉDETT” jelzésű tárgyak tulajdonosait a hatóság nyilvántartásba veszi, továbbá a tulajdonosváltozás
kötelezően bejelentendő a hatóság részére.
Jelen árverésen az alábbi katalógusszám alatt szereplő tételek státusza "VÉDETT": 137., 143., 146., 163., 169.
13.	Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újra árverezését lehet kérni a
kereskedelmi képviselőtől. A katalógusban jelzett EUR árak kizárólag
információs céllal szerepelnek a katalógusban. Az elszámolás alapja
minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes, MKB vételi
árfolyam.
14. Jelen üzleti feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
ONLINE AUKCIÓN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
	Az online aukcióinkon előzetes regisztráció után lehet részt venni.
	A regisztráció során meg kell adnia nevét, lakcímét, telefonszámát,
email címét, felhasználó nevét, jelszavát. Az Ön által megadott adatokat az Adatvédelmi Szabályzat szerint eljárva, bizalmasan kezeljük.
	Regisztrálni utoljára az aukció kezdete előtt 24 órával lehet. A Virág
Judit Galéria és Aukciósház (Mű-Terem Galéria Kft.) nem vállal felelősséget az online aukciók esetében előre nem látható technikai, vagy
természeti események következtében meghibásodás okozta üzemzavarból eredő károkért, e körben felelősségét előre és teljes mértékben
kizárja. Technikai hiba esetében (pl. szerverleállás) az aukciót megszakítjuk és az utolsó tételtől folytatjuk az árverést. Amennyiben a technikai hiba az aukció napján nem orvosolható, az árverés folytatására az
Aukciós Ház másik napot jelölhet ki, mellyel kapcsolatban az Aukciós
Ház a felelősségét kizárja.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
	A Virág Judit Galéria aukcióin a következő módokon licitálhat:
1.	A Virág Judit Galéria online aukciós felületén, mely a www.
viragjuditgaleria.hu oldalon az aktuális aukció menüpont alatt érhető
el.
2.	Személyesen - Amennyiben személyesen vesz részt árveréseinken,
az aukció megkönnyítése érdekében kérjük kedves vásárlóinkat, hogy
tárcsával árverezzenek. A számozott tárcsák megkönnyítik az aukció
vezetőjének, hogy az Ön licitjét azonosítani tudja. Abban az esetben,
ha Ön a sikeres licitáló, kérjük, győződjön meg arról, hogy az aukció
vezetője az Ön számával ütötte le a tételt. Kérjük, bármilyen probléma
esetén azonnal jelezzen az aukció vezetőjének. Az Ön kényelme érdekében lehetőség van regisztrálásra. Ez esetben az Önnél leütött tételeket tárcsaszámával gyűjtjük, melyet licitálása befejezése után egy
alkalommal rendezhet.
3. Írásbeli vételi megbízás útján - Írásbeli vételi megbízást leadhat személyesen, email-en, telefonon, valamint a Virág Judit Galéria online
aukciós felületén. Vételi megbízás esetén, az Ön által adott megbízás
alapján, a kereskedelmi megbízott – a megbízásnak megfelelően – hivatalból árverez. A tételt a többi licit függvényében a lehető legalacsonyabb áron biztosítjuk. Ugyanolyan összegű megbízás esetén a korábban beérkezőt részesítjük előnyben. Kérjük, azt az összeget határozza
meg, amelyet – személyes részvétel esetén – megadna a tárgyért.
	A vételi megbízáson feltüntetett összeg leütési árként értendő. Amen�nyiben az árverés során azonos összegű ajánlat érkezik a teremből,
mint a vételi megbízáson megadott maximális összeg, a vételi megbízás élvez elsőbbséget. Az online rendszeren keresztül leadott vételi
megbízások és licitek elsőbbséget élveznek a személyes licitekkel és
a helyszínen teljesített vételi megbízásokkal szemben, mivel az online
liciteket automatikusan teljesíti a rendszer. Online rendszeren keresztül leadott vételi megbízást legkésőbb 24 órával az aukció kezdetét
megelőzően tudunk fogadni. Online leadott vételi megbízását az aukció időpontját megelőzően 24 órával vonhatja vissza. Vételi megbízás
esetén a meghatározott összeg 20%-a foglalóként készpénzben vagy
bankkártyával fizetendő, amiről a megbízó fél átvételi elismervényt
kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegű
megbízást ad, vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek,
akkor a megbízó az árverés után – eltérve a Ptk. foglaló szerinti jogkövetkezményeitől, mivel nincs szerződésszegés – a vételi megbízás
elismervényének ellenében levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a
megbízás sikeres, az árverési vételár 20%-a foglalónak tekintendő.

5.	A vételár kiegyenlítése történhet készpénzben (az Árverési Ház mindenkori pénzmosási szabályzata, és a Pmt. rendelkezései keretei között és az ezekben megjelölt értékhatárig), bankkártyával, vagy átutalással. Banki átutalás esetén a következő adatokat kérjük figyelembe
venni: NÉV: Mű-Terem Galéria Kft. CÍM: 1055 Budapest, Falk Miksa u.
30.
BANK NÉV: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
BANK CÍM: 1056 Budapest, Váci u. 36.
BANKSZÁMLASZÁM: IBAN: HU17 10300002-20116523-00003285
(Külföldi utalás esetén az első nyolc számjegy a banki azonosítót jelenti
és az azt követő 2x8 számjegy jelöli a bankszámlaszámot)
	SWIFT: MKKBHUHB Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése miatt kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét
Ft-ban megadni.  

6.	A megvásárolt tárgyak kiadása az árverés napján a helyszínen, azt
követően munkanapokon 10-18 óra között a Mű-Terem Galériában
(Budapest, Falk Miksa u. 30.) történik. Amennyiben az árveréssel kapcsolatban további kérdése van, érdeklődni a kiállítás ideje alatt a MűTerem Galériában, a 00-36-1-312-20-71, 00 36-1- 269-46-81 telefonszámokon lehet. Online aukciós tételek kiadása az árverést követő
naptól kezdődik, amennyiben a teljes vételár kiegyenlítésre került.

4. Telefonon - Telefonos megbízást adhat emailen, telefonon, vagy személyesen a galériában.

Licitálásra kizárólag előzetes regisztrációt követően van lehetőség.
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CONDITIONS OF SALE
1. Mű-Terem Gallery, as Auctioneer organises, handles and conducts
the Auction on behalf of the vendors and acts as a commercial agent.
The lots are called up in the same succession as in the catalogue in a
way that the auctioneer announces the catalogue number, painter and
starting price of the lot to be auctioned. The buyers then indicate their
intention to bid by raising their numbered bidding paddles, or online by
clicking on the place bid button.
2. The buyer offering the highest bid will be informed following the sale,
shall acquire the title of the lot, and pay its full price. In the case of
items marked in the catalogue as ’protected – VÉDETT’, all Hungarian
museums have priority to purchase the lot at the hammer price. The
protected items cannot be exported from Hungary. Owners of these
items are registered by the Ministry and any change in ownership must
be reported to the relevant authorities.
3. The Auction House as a commercial agent is authorised by the
commissioning party to sign the sale and the purchase agreement
of the lot with the highest bidder and receive the purchase price on
behalf of and to the benefit of the commissioning party. Under this
arrangement the sale and purchase agreement shall be settled
between the commissioning party (owner of the lot) and the buyer.
4. The buyer shall pay a deposit of 20% of the purchase price in cash or
credit card upon the successful bid. In case the full purchase price is
paid in one amount after the auction, the buyer can take immediate
possession of the object. The Auction House allows a seven-day period
from the date of the auction for the payment of the balance amount
between the deposit and the full purchase price. The purchase price
includes the amount of the deposit provided the deadline set for the
balance payment has been met. The Auction House reserves the
right to terminate the sale and purchase agreement unilaterally if the
purchase price has not been paid in full by the set deadline. In this case
the paid deposit is not reimbursable to the buyer.
5. Beside the hammer price, the buyer shall pay a buyer’s premium
equalling 13 % of the hammer price to the Auction House. The buyer’s
premium includes VAT, but it is not refundable.
6. The buyer is responsible for the package and transport of the
purchased item at his own cost and risk once the full purchase price
has been paid. Failure to do so on the part of the buyer shall release the
Auction House from any responsibility for any loss of or damage to the
purchased item. If the buyer does not take the purchased item after the
auction despite the request, after 6 months the sales representative is
free to sell the item (after deducting the buyer’s costs) and deposit the
remaining amount to the buyer, to which the buyer expressly agrees to.
7.	Once awarded to the highest bidder, the item may not be repurchased
or re-auctioned again, unless the identity of the buyer cannot be
established. In this case the Auctioneer is entitled to re-auction the
item.
8.	All collusion or conspiracy on behalf of any party, planning to force a
third party to make an unreasonable high bid, and thus inflict any loss
on the third party is strictly forbidden.
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9.	All lots shall be on display at the exhibition prior to the Auction. All
descriptions and illustrations in the catalogue are only for identification
purposes. The bidder is responsible for inspecting the condition of the
auction lots – prior to the auction – and for deciding whether this is in
accordance with the catalogue description.
10. Mű-Terem Gallery guarantees that all items in the Auction are genuine.
All items are sold with the defects and imperfections they may have
at the time of the Auction. Once awarded to the Buyer, no objections
to the physical condition of the item will be considered, unless the
item is fake though marked genuine in the catalogue. In this case the
buyer may contest the sale in writing within 3 months of the initial
doubt to the provenance or genuinness of the item, but no later than 5
years from the date of the Auction. The Auction House undertakes to
repurchase the item from the Buyer for a price including the hammer
price and the buyer’s premium within 5 years from the Auction date if
an independent expert establishes that the item is not genuine.
11.	Auction items may not be purchased below the starting price. The
Auction House cannot be compelled to re-enter the same item in
another auction at a later date.
12.	Items marked „PROTECTED” in the auction catalogue cannot be exported
from Hungary. The owners of the objects marked “PROTECTED” are
registered by the authorities, and the change of ownership must be
notified to the authorities.
At this auction are the following lots marked "PROTECTED": 137.,
143., 146., 163., 169.
13.	Unsold items may be re-auctioned at the end of the Auction upon
request to the Commercial Agent. The EUR prices listed in the catalogue
are only published for information purposes. The current daily exchange
rates will be used on the day of actual payment.
14.	In matters not regulated in the clauses of the current listed business
conditions the Civil Code should be followed. In case of disputes, the
parties submit to the exclusive jurisdiction of Budapest II. and III.
District Courts.

PARTICIPATION IN ONLINE AUCTIONS – TERMS AND CONDITIONS
You can participate in our online auctions following the pre-registration.
During registration you must provide your personal information - address,
telephone number, e-mail address -, username and password. The
information you provide will be treated confidentially in accordance with
the Privacy Policy. You can register last until 24 hours before the start of
the auction.
In the case of online auctions Virág Judit Gallery and Auction House (MűTerem Galéria Kft.) is not liable for damages resulting from malfunctions The
Civil Code shall govern in any matter unregulated in the present Conditions
of Sale. Should any dispute arise, the Parties accept the competence of the
Municipal Court of Budapest.

TECHNICAL INFORMATION FOR BIDDERS
You can bid on Virág Judit Gallery’s auctions the following ways: Through
the online auction platform of Virág Judit Gallery, in person, by a written
absentee bid, and by phone.

In case of wiring please indicate the amount in HUF in order to avoid
Exchange rate differences.

You can place a written absentee bid form in person, via email, by
phone, and on the online auction platform of Virág Judit Gallery – www.
viragjuditgaleria.hu -.

NAME: Mű-Terem Galeria Kft.
ADDRESS: Falk Miksa u. 30., 1055 Budapest, Hungary
IBAN: HU17 10300002-20116523-00003285
ACCOUNT NUMBER: 20116523-00003285 BANK ACCOUNT: 10300002
SWIFT: MKKBHUHB BANK: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. – Hungarian
Foreign Trade Bank Ltd.
BANK ADDRESS: Váci u. 38., 1056 Budapest, Hungary

We can accept an absentee bid submitted though the online system no
later than 24 hours before the start of the auction. It is possible to cancel
your online absentee bid 24 hours before the auction date. You can place
a telephone absentee bid via email, by phone, or in person in the gallery.
1. Bids can be made in person, through the commercial agent or over
the phone. The following rules shall apply: All bidders are requested
to use their paddle when bidding in order to help make the auction
process more effective. The use of numbered paddles will help the
auctioneer to identify one’s bid. In case one’s bid has been accepted,
please ascertain that your paddle number has been registered. In case
of any problems, please notify the auctioneer immediately. Bidders
can have their paddle numbers registered for their convenience. All
items awarded to thebidder will then be collected under the registered
paddle number and the bidder will have the right to settle payment for
all items in one amount at the end of the bidding.

Buyers can take possession of purchased items at the auction venue on the
day of the auction or in the Virág Judit Gallery / Mű-Terem Gallery (30. Falk
Miksa utca, Budapest between 10:00 a.m. and 6:00 p. m. on workdays.)
Should you have further questions with regards to the Auction, please
contact Virág Judit Gallery / Mű-Terem Gallery in person or on the phone.

2. 	Absentee bids will be made on the bidder’s behalf by the commercial
agent in accordance with the authorisation given by the bidder to
agent. Such bids can be submitted to the Virág Judit Gallery / Mű-Terem
Gallery, during the exhibition, in a postal letter or through fax (fax no.:
+36-1-269-46-81). Such bids must be received by the auctioneer
no later than 24 hours before the auction date. The Commercial
agent will make every effort to secure the item at the lowest price
to the absentee bidder. In case two absentee bids of the same price
indication are submitted for one auction lot, the one submitted first
will take precedence. Please always indicate your price limit where you
would stop bidding for the item if you participated in per-son at the
auction. Absentee bids submitted without a price limit indicated will
not be accepted. If during the auction the same amount is received
from a bidder in the room as the maximum amount specified within
the absentee bid form for the very same lot, the absentee bid enjoys
priority.
3. 	For absentee bids, 20% of the indicated limit price amount will be paid
in cash or credit card as a deposit, for which a receipt will be given
to bidder. If another absentee bid with a higher price limit indicated
is submitted for the same lot, or higher bids are placed during the
auction, the paid deposit will be returned to the bidder against the
issued receipt without any deduction after the auction. If the absentee
bid is successful, the deposit will be included in the purchase price.
4. The purchase price shall be settled in cash in accordance with Points 4
and 5 of the Conditions of Sale.

You are eligible to bid online only after Pre-registration.

galéria

és

aukcióshá z

vir ág

judit

galéria

és

aukcióshá z

333

Értéket
teremtünk.
OTP Private Banking: generációkon átívelő,
professzionális ügyfélkiszolgálás és stabilitás
a közép-kelet-európai régióban.
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HARMÓNIA
A VÁROSBAN

LUXUSLAKÁSOK
SPANYOLORSZÁGBAN,
CSUPÁN 100 MÉTERRE
A FÖLDKÖZI-TENGERTŐL!
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www.cordia.hu

TALÁLJA MEG OTTHONÁT
BEL-BUDA LEGSZEBB RÉSZÉN!
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www.peterkepkeret.hu

(06-30) 441-4444
www.aquacomet.com

HAMAROSAN NYITUNK!
BUDAPEST
BALASSI BÁLINT UTCA 19.
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KERÁMIA-ÜVEGSZÁL
KOMPOZIT MEDENCÉK ÉS
MINŐSÉGI MEDENCEFEDÉSEK
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MEDENCÉK
• 12 m-es hosszúságig
• nagy szín-, forma- és méretválaszték

MEDENCEFEDÉSEK
• Sínpályás és sínpálya nélküli medencefedések
• Több mint 20 típusból álló termékválaszték

AQUACOMET BEMUTATÓTÉR
1118 Budapest, Budaörsi út 60.
Időpont-egyeztetés: (06-20) 627-5899

AQUACOMET TELEPHELY
9027 Győr, Kőrisfa u. 15.
E-mail: info@aquacomet.hu
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DERKOVITS GYULA: AUKCIÓ, 1930 – RÉSZLET

UNIQA műtárgybiztosítás

Múzeumok, mûvészeti kiállítások, galériák,
magángyûjtemények, mûtárgyszállítás biztosítása




Jaksa Éva termékmenedzser
Tel.: +36 70 371 3929 · E-mail: eva.jaksa@uniqa.hu
Pongrácz Márta műtárgy- és festménybecsüs
Tel.: +36 70 381 0242 · E-mail: marta.pongracz@uniqa.hu

www.artuniqa.at · www.uniqa.hu
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